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PAKEITIMAI 001-117  
pateik÷ Pramon÷s, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas 
 
Pranešimas 
Alejo Vidal-Quadras A7-0112/2010 
Dujų tiekimo saugumas 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2009)0363 – C7-0097/2009 – 2009/0108(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų 
vartojimas Europoje sparčiai did÷jo. 
Maž÷jant vidaus gamybos apimčiai, dujų 
importas did÷jo dar sparčiau, tod÷l did÷jo 
priklausomyb÷ nuo dujų importo, o kartu ir 
poreikis spręsti tiekimo saugumo 
klausimus. 

(2) Per pastaruosius dešimt metų dujų 
vartojimas Europoje sparčiai did÷jo. 
Maž÷jant vidaus gamybos apimčiai, dujų 
importas did÷jo dar sparčiau, tod÷l did÷jo 
priklausomyb÷ nuo dujų importo, o kartu ir 
poreikis spręsti tiekimo saugumo 
klausimus. Kai kurios valstyb÷s nar÷s, 
kurių energetikos struktūroje dominuoja 
gamtin÷s dujos, d÷l ypač didel÷s 
priklausomyb÷s nuo dujų importo iš 
trečiųjų šalių ir infrastruktūros ryšių su 
kitomis ES šalimis stokos tapo izoliuotos 
energetiniu požiūriu; 

 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas (4) Tačiau pagal šiuo metu taikomas 
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Bendrijos lygmens dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo priemones valstyb÷s nar÷s 
tebeturi didelę priemonių pasirinkimo 
laisvę. Kai kurios nors valstyb÷s nar÷s dujų 
tiekimo saugumui iškyla gr÷sm÷, 
akivaizdu, kad tos valstyb÷s nar÷s 
vienašališkai parengtos priemon÷s gali 
sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą. Iš naujausių faktų matyti kad 
tokia rizika yra reali. Siekiant užtikrinti, 
kad dujų vidaus rinka veiktų net ir sutrikus 
dujų tiekimui, būtina numatyti labiau 
koordinuotas reagavimo į tiekimo 
sutrikimą priemones: ir prevencines, ir 
reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus 
priemones. 

Europos Sąjungos lygmens dujų tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemones valstyb÷s 
nar÷s tebeturi didelę priemonių 
pasirinkimo laisvę. Kai kurios nors 
valstyb÷s nar÷s dujų tiekimo saugumui 
iškyla gr÷sm÷, akivaizdu, kad tos valstyb÷s 
nar÷s vienašališkai parengtos priemon÷s 
gali sutrikdyti tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą ir pažeisti saugomų, tarp jų ir 
pažeidžiamų, vartotojų saugumą. Iš 
naujausių faktų matyti kad tokia rizika yra 
reali. Siekiant užtikrinti, kad dujų vidaus 
rinka veiktų net ir sutrikus dujų tiekimui, 
būtina užtikrinti solidarumą ir 
koordinavimą numatant reagavimo į 
tiekimo sutrikimą priemones: ir 
prevencines, ir reagavimo į konkrečius 
tiekimo sutrikimus priemones. 

Pagrindimas 

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija n÷ra visiškai integruota į šį 

pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į 

tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių 

solidarumą. 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Bendrijai skirtų dujų transportavimo 
maršrutai ir šaltiniai tur÷tų būti tokie, kad 
būtų užtikrintas visai Bendrijai ir 
kiekvienai valstybei narei skirtų dujų 
tiekimo saugumas. Tiekimo saugumas 
ateityje priklausys nuo naudojamo kuro 
rūšių, dujų gamybos pokyčių Bendrijoje ir 
dujas jai tiekiančiose trečiosiose šalyse, 
investicijų į saugyklas ir dujų 
transportavimo maršrutus Bendrijoje ir už 
jos ribų, įskaitant suskystintų gamtinių 
dujų įrenginius. 

(5) Europos Sąjungai skirtų dujų 
transportavimo maršrutų ir šaltinių 
įvairinimas labai svarbus siekiant 
pagerinti visai Europos Sąjungai ir 
kiekvienai valstybei narei skirtų dujų 
tiekimo saugumą. Tiekimo saugumas 
ateityje priklausys nuo naudojamo kuro 
rūšių, dujų gamybos pokyčių Europos 
Sąjungoje ir dujas jai tiekiančiose 
trečiosiose šalyse, investicijų į saugyklas ir 
dujų transportavimo maršrutų bei tiekimo 
šaltinių įvairinimą Europos Sąjungoje ir 
už jos ribų, įskaitant suskystintų gamtinių 
dujų įrenginius. Tod÷l būtina priimti 
priemones, kuriomis būtų skatinamas toks 
ilgalaikis įvairinimas. 
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Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) Siekiant sumažinti krizių, kurios 
gal÷tų kilti sutrikus dujų tiekimui, poveikį, 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų parengti bendrą 
strategiją, skirtą energijos šaltinių, dujų 
tiekimo maršrutų ir tiekimo šaltinių 
įvairinimui užtikrinti. Be to, Komisija 
kartu su atitinkamomis Europos Sąjungos 
ir nacionalinio lygmens institucijomis 
tur÷tų imtis priemonių, kurių reikia 
užtikrinti, kad būtų kuo greičiau užbaigti 
esami Europos Sąjungos patvirtinti dujų 
šaltinių ir tiekimo maršrutų įvairinimui 
skirti projektai, kuriais itin prisidedama 
prie tiekimo saugumo. 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Didelis dujų tiekimo Bendrijai 
sutrikimas gali paveikti visas valstybes 
nares ir Energijos bendrijos steigimo sutartį 
pasirašiusias šalis, taip pat padaryti didelę 
žalą Bendrijos ekonomikai. Be to, dujų 
tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą 
visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms 
vartotojų grup÷ms. 

(6) Didelis dujų tiekimo Europos Sąjungai 
sutrikimas gali tur÷ti įtakos jos 
strateginiams interesams ir paveikti visas 
valstybes nares ir Energijos bendrijos 
steigimo sutartį pasirašiusias šalis, taip pat 
padaryti didelę žalą Europos Sąjungos 
ekonomikai bei padaryti netiesioginę įtaką 
pagalbiniams sektoriams. Be to, dujų 
tiekimo sutrikimas gali padaryti didelę žalą 
visuomenei, visų pirma pažeidžiamoms 
vartotojų grup÷ms. 

 

Pakeitimas  6 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) Siekiant ilgalaikio Europos Sąjungos 
dujų rinkos tvarumo yra labai svarbu, kad 
priemon÷s, kurių imtasi siekiant užtikrinti 
dujų tiekimo saugumą, pernelyg 
neiškraipytų konkurencijos ar netrikdytų 
veiksmingo vidaus rinkos veikimo. 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros 
veikimo sutrikimas arba dujų tiekimo 
šaltinio sutrikimas (vadinamasis N-1 
principas) yra tikroviškas scenarijus. 
Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu 
arba tiekimo šaltinio sutrikimu galima 
naudotis kaip lyginamuoju standartu, 
rodančiu, kokio dujų kiekio tiekimą 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų sugeb÷ti užtikrinti, ir 
tai yra tinkamas išeities taškas joms 
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti.  

(8) Didžiausios vienos dujų infrastruktūros 
veikimo sutrikimas (vadinamasis N-1 
principas) yra tikroviškas scenarijus. 
Tokios infrastruktūros veikimo sutrikimu 
galima naudotis kaip lyginamuoju 
standartu, rodančiu, kokio dujų kiekio 
tiekimą valstyb÷s nar÷s tur÷tų sugeb÷ti 
užtikrinti, ir tai yra tinkamas išeities taškas 
kiekvienos valstyb÷s nar÷s dujų tiekimo 
saugumo analizei atlikti. 

Pagrindimas 

Reglamente nustatytas N-1 principas taikomas tik infrastruktūroms. 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) Tinkama dujų infrastruktūra valstyb÷je 
nar÷je ir visoje Bendrijoje yra labai svarbi 
dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. 
Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo 
kriterijai tur÷tų užtikrinti vienodas sąlygas 

(9) Tinkama ir diversifikuota dujų 
infrastruktūra valstyb÷se nar÷se, ypač 
regionuose, kurie yra izoliuoti nuo 
energijos tiekimo šaltinių, labai svarbi 
dujų tiekimo sutrikimo problemai spręsti. 
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dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje ir 
suteikti svarbių paskatų kurti reikiamą 
infrastruktūrą ir gerinti pasirengimą dujų 
tiekimo kriz÷ms. Dujų poreikio valdymo 
priemon÷s (pavyzdžiui, kuro rūšies 
pakeitimas) gali būti labai svarbios 
užtikrinant energetinį saugumą, jei, 
sutrikus dujų tiekimui, tokias priemones 
galima pritaikyti greitai ir gerokai 
sumažinti dujų poreikį. 

Bendri būtiniausi dujų tiekimo saugumo 
kriterijai tur÷tų užtikrinti vienodas sąlygas 
dujų tiekimo saugumo užtikrinimo srityje, 
kartu atsižvelgiant į nacionalinius ir 
regioninius ypatumus, ir suteikti svarbių 
paskatų kurti reikiamą infrastruktūrą ir 
gerinti pasirengimą dujų tiekimo kriz÷ms. 
Dujų poreikio valdymo priemon÷s 
(pavyzdžiui, kuro rūšies pakeitimas) gali 
būti labai svarbios užtikrinant energetinį 
saugumą, jei, sutrikus dujų tiekimui, tokias 
priemones galima pritaikyti greitai ir 
gerokai sumažinti dujų poreikį. Būtina 
pabr÷žti, kad pereinant prie iškastinio 
kuro, būtų išmetama daugiau šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų. Paklausos 
valdymo priemonių pagalba reikia toliau 
tobulinti efektyvų energijos sunaudojimą. 
Reikia tinkamai atsižvelgti į 
aplinkosauginį siūlomų tiekimo ir 
paklausos valdymo priemonių poveikį ir 
pirmenybę būtina suteikti toms 
priemon÷ms, kuriomis sukeliamas 
mažiausias poveikis aplinkai. Visas 
investicijas į infrastruktūrą būtina vykdyti 
tinkamai laikantis aplinkosauginių 
reikalavimų bei atitinkamų ES teis÷s aktų. 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) Reik÷tų kuo labiau skatinti investicijas 
į naują dujų infrastruktūrą. Jos tur÷tų 
padidinti dujų tiekimo saugumą ir kartu 
užtikrinti tinkamą gamtinių dujų vidaus 
rinkos veikimą. Kai investicijos į 
infrastruktūrą yra tarpvalstybinio pobūdžio, 
su šiomis investicijomis susijusioje 
veikloje tur÷tų aktyviai dalyvauti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. …/… įsteigta Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(ACER, angl. Agency for the Cooperation 
of Energy Regulators) ir Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklas 

(10) Reik÷tų kuo labiau skatinti investicijas 
į naują dujų infrastruktūrą , kurios būtų 
atliekamos tik tinkamai įvertinus poveikį 
aplinkai. Tokia nauja infrastruktūra 
tur÷tų padidinti dujų tiekimo saugumą ir 
kartu užtikrinti tinkamą gamtinių dujų 
vidaus rinkos veikimą. Iš esm÷s investuoti 
tur÷tų įmon÷s ir investicijos tur÷tų būti 
grindžiamos ekonomin÷mis paskatomis. 
Būtina palengvinti dujų gaunamų iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
įjungimo į dujų tinklų infrastruktūrą 
tvarką. Kai investicijos į infrastruktūrą yra 
tarpvalstybinio pobūdžio, su šiomis 
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(ENTSO-G, angl. European Network of 
Transmission System Operators for Gas), 
kurie užtikrintų, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į tarpvalstybinį poveikį. 

investicijomis susijusioje veikloje tur÷tų 
aktyviai dalyvauti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 713/20091 
įsteigta Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACER, angl. 
Agency for the Cooperation of Energy 
Regulators) ir Europos dujų perdavimo 
sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G, 
angl. European Network of Transmission 
System Operators for Gas), kurie 
užtikrintų, kad būtų geriau atsižvelgiama į 
tarpvalstybinį poveikį. 

 _______________ 
1 OJ L 211, 2009 8 14, p.1. 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) Naujų tarpvalstybin÷s 
infrastruktūros objektų statyba būtina 
siekiant tikslo iki 2010 m. pasiekti 
mažiausiai 10% elektros ir dujų tinklų 
sujungimo paj÷gumą, kaip prašoma 
pirmininkavusios valstyb÷s nar÷s 2007 m. 
kovo m÷n. išvadose. 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10b) Susijusios valstyb÷s nar÷s, 
kompetentingos institucijos ir reguliavimo 
institucijos, jeigu jos n÷ra kompetentingos 
institucijos, tur÷tų glaudžiai 
bendradarbiauti ankstyvuoju etapu, kai 
reikia naujų tarpvalstybinių jungčių arba 
kai reikia išpl÷sti esamas jungtis. 
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Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10c) Svarbu, kad iš anksto būtų sudaryti 
tarpusavyje sujungtų sistemų susitarimai 
d÷l pusiausvyros ir tiekimo tam, kad 
nepaprastosios pad÷ties atveju būtų 
užtikrintas optimalus turimų sujungimų 
naudojimas. 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
11 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Siekiant pad÷ti valstyb÷ms nar÷ms 
finansuoti būtinas investicijas į vietos 
lygmens gamybą ir infrastruktūrą, 
valstyb÷ms nar÷ms suteikiama galimyb÷ 
naudotis įvairiais Bendrijos finansavimo 
šaltiniais, visų pirma Europos investicijų 
banko paskolomis ir garantijomis arba 
regioninių, struktūrinių ar sanglaudos 
fondų l÷šomis. Siekiant padidinti energijos 
tiekimo saugumą, Europos investicijų 
banko ir išorinių Bendrijos priemonių, 
pavyzdžiui, ENPI, IPA ir DCI l÷šomis taip 
pat gali būti finansuojami veiksmai 
trečiosiose šalyse. 

(11) Siekiant pad÷ti valstyb÷ms nar÷ms 
finansuoti būtinas investicijas į gamybą, 
infrastruktūrą ir energijos naudojimo 
efektyvumo priemones regionų ir vietos 
lygmeniu, valstyb÷ms nar÷ms suteikiama 
galimyb÷ naudotis įvairiais Europos 
Sąjungos finansavimo šaltiniais, visų 
pirma Europos investicijų banko 
paskolomis ir garantijomis arba regioninių, 
struktūrinių ar sanglaudos fondų l÷šomis. 

Pagrindimas 

Investicijos į efektyvesnį energijos naudojimą ir alternatyvius energijos šaltinius pad÷tų mažinti 

ne tik išmetamą CO2 kiekį, bet ir priklausomybę nuo dujų importo bei investicijų apimtį ištikus 

krizei.    

 

Pakeitimas  14 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų 
įmon÷ms ir vartotojams tur÷tų būti 
sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis 
rinkos priemon÷mis tais atvejais, kai 
sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame tur÷tų 
būti numatytos ekstremaliųjų situacijų 
valdymo priemon÷s, kurios bus taikomos 
tuomet, kai rinkos nebesugeb÷s tinkamai 
spręsti dujų tiekimo sutrikimo problemos. 
Net ir susidarius ekstremaliajai situacijai, 
rinka grindžiamoms priemon÷ms, 
švelninant tiekimo sutrikimo padarinius, 
tur÷tų būti teikiama pirmenyb÷.  

(12) Šiuo reglamentu gamtinių dujų 
įmon÷ms ir vartotojams tur÷tų būti 
sudarytos sąlygos kuo ilgiau naudotis 
rinkos priemon÷mis tais atvejais, kai 
sutrinka dujų tiekimas. Be to, jame tur÷tų 
būti numatytos ekstremaliųjų situacijų 
valdymo priemon÷s, kurios bus taikomos 
tuomet, kai pačios rinkos nebesugeb÷s 
tinkamai spręsti dujų tiekimo sutrikimo 
problemos. Net ir susidarius ekstremaliajai 
situacijai, rinka grindžiamoms 
priemon÷ms, švelninant tiekimo sutrikimo 
padarinius, tur÷tų būti teikiama pirmenyb÷. 

Pagrindimas 

Pirmaisiais dviem kriz÷s etapais visiškai tikimasi, kad rinka išspręs problemą, bet tikros kriz÷s 

ar ekstremaliosios situacijos atveju, kai vien tik rinka grindžiamų priemonių nepakanka krizei 

įveikti, reik÷tų įtraukti valstybes nares. Ekstremaliosios situacijos etapu vienu metu gali veikti ir 

rinkos, ir ne rinka grindžiami mechanizmai. 

 

Pakeitimas   15 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (12a) ES investicijos į atsinaujinančios 
energijos gamybą ir infrastruktūrą turi 
būti skatinamos valstybių narių ir 
Komisijos pastangomis, kuriomis, 
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
šalimis, siekiama ES kaimynin÷se šalyse 
remti platesnį vidaus rinkos principų ir 
normų taikymą, kaip numatyta 
Energetikos chartijos sutartyje. Komisija 
tur÷tų svarstyti galimybę išpl÷sti Europos 
energijos bendriją, kurią sudaro Europos 
Sąjunga ir Pietryčių Europos šalys, 
įtraukiant atitinkamas kitas trečiąsias 
šalis, ir pagal šį modelį kurti naujas 
regionines energetikos rinkas, kaip antai 
Europos ir Viduržemio jūros šalių 
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energetikos bendrija, siekiant užtikrinti 
tiekimo saugumą; 

 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
13 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) Pri÷mus trečiąjį energijos vidaus 
rinkos teis÷s aktų paketą, dujų sektoriui bus 
taikomos naujos nuostatos, kuriose bus 
nustatytas aiškus valstybių narių, 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir 
atsakomyb÷, be to, bus padidintas rinkos 
skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas 
rinkos veikimas ir tiekimo saugumas. 

(13) Pri÷mus trečiąjį energijos vidaus 
rinkos teis÷s aktų paketą, dujų sektoriui bus 
taikomos naujos nuostatos, kuriose bus 
nustatytas aiškus valstybių narių, 
reguliavimo institucijų, perdavimo 
sistemos operatorių ir ACER vaidmuo ir 
atsakomyb÷, be to, bus padidintas rinkos 
skaidrumas, kad būtų užtikrintas tinkamas 
rinkos veikimas, tiekimo saugumas ir 
vartotojų apsauga. 

Pagrindimas 

Manoma, kad vartotojų apsaugos ir solidarumo koncepcija n÷ra visiškai integruota į šį 

pasiūlymą. Kadangi šis reglamentas susijęs su dujų tiekimo saugumu, rengiant reagavimo į 

tiekimo sutrikimus priemones svarbu atsižvelgti į vartotojų apsaugą ir valstybių narių 

solidarumą. 

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir 
veiksminga konkurencija šioje rinkoje 
garantuoja Bendrijai didžiausią dujų 
tiekimo visoms valstyb÷ms nar÷ms 
saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos 
sąlygos veikti visu paj÷gumu, kai dujų 
tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo 
priežastis) paveikia tam tikrą Bendrijos 
dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotin÷s 
ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų 
pirma taikyti rinkos reikalavimus 
atitinkančią skaidrią ir nediskriminacinę 

(14) Dujų vidaus rinkos sukūrimas ir 
veiksminga konkurencija šioje rinkoje 
garantuoja Sąjungai didžiausią dujų 
tiekimo visoms valstyb÷ms nar÷ms 
saugumą, tačiau rinkai turi būti sudarytos 
sąlygos veikti visu paj÷gumu, kai dujų 
tiekimo sutrikimas (kokia bebūtų jo 
priežastis) paveikia tam tikrą Sąjungos 
dalį. Šiuo tikslu tiekimo saugumo 
užtikrinimo srityje reikia laikytis visuotin÷s 
ir veiksmingos bendros koncepcijos, visų 
pirma taikyti vidaus rinkos veikimą 
atitinkančią skaidrumo, solidarumo ir 
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politiką, vengti rinkos iškraipymo ir 
netrukdyti rinkai reaguoti į tiekimo 
sutrikimą.  

nediskriminacinę politiką, vengti rinkos 
iškraipymo ir netrukdyti rinkai reaguoti į 
tiekimo sutrikimą. 

Pagrindimas 

Pakeitimu paaiškinama, kad politika turi būti suderinama su vidaus rinkos veikimu, o ne rinkos 

reikalavimais. 

 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
15 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) Tod÷l, siekiant užtikrinti tinkamą 
vidaus rinkos veikimą, visų pirma tiekimo 
sutrikimo atvejais ir krizin÷se situacijose, 
labai svarbu aiškiai nustatyti visų 
gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų 
institucijų vaidmenį ir atsakomybę. 

(15) Vaidmenys ir atsakomyb÷ turi būti 
nustatyti tokiu būdu, kad būtų 
užtikrinama, kad būtų laikomasi trijų 
lygių požiūrio, pagal kurį pirmiausia 
veiksmų tur÷tų imtis atitinkamos įmon÷s 
ir pramon÷, v÷liau – valstyb÷s nar÷s 
nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, o 
dar v÷liau – Europos Sąjunga. Sutrikus 
tiekimui rinkos dalyviams tur÷tų būti 
suteikiama pakankamai galimybių į 
susidariusias aplinkybes reaguoti 
naudojant rinka paremtas priemones, 
kaip, pvz., nurodytas II priede. Jeigu 
rinkos dalyvių reakcija būtų 
nepakankama, valstyb÷s nar÷s ir jų 
kompetentingos institucijos tur÷tų imtis 
priemonių, kaip, pvz., nurodytų III priede, 
skirtų tiekimo sutrikimo poveikiui 
pašalinti arba sušvelninti; Tik tuo atveju, 
jei min÷tosios priemon÷s būtų 
nepakankamos, tur÷tų būti imamasi 
regioninio ar Europos Sąjungos lygmens 
priemonių, skirtų tiekimo sutrikimo 
poveikiui pašalinti arba sušvelninti; Kiek 
tai įmanoma, pirmenyb÷ tur÷tų būti 
teikiama regioninio lygmens 
sprendimams. 
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Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
16 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių 
skirtumus, reik÷tų nustatyti pakankamai 
suderintus tiekimo saugumo standartus, 
kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. 
sausio m÷n. susidariusi situacija, tačiau 
šiais standartais gamtinių dujų įmon÷ms, 
įskaitant naujas įmones ir mažas įmones, 
netur÷tų būti nustatyti nepagrįsti ir 
neproporcingi įpareigojimai. 

(16) Atsižvelgiant į valstybių narių 
skirtumus, reik÷tų nustatyti pakankamai 
suderintus tiekimo saugumo standartus, 
kuriuose būtų numatyta bent 2009 m. 
sausio m÷n. susidariusi situacija, 
atsižvelgiant į įsipareigojimus teikti 
viešąsias paslaugas ir vartotojų apsaugos 
priemones, kaip nurodyta 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2009/73/EB d÷l gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių1 3 
straipsnyje, tačiau šiais standartais 
gamtinių dujų įmon÷ms, įskaitant naujas 
įmones ir mažas įmones, ir galutiniams 
vartotojams netur÷tų būti nustatyti 
nepagrįsti ir neproporcingi įpareigojimai. 

 _____ 
1 OJ L 211, .2009 8 14, p. 94. 

Pagrindimas 

Stambūs galutiniai vartotojai turi daug galimybių prisid÷ti sprendžiant nepaprastosios pad÷ties 

problemas, t. y. jie turi persijungimo galimybių. Tokia galimyb÷ prisid÷ti taip pat netur÷tų būti 

apsunkinama. 

 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
17 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) Atsižvelgiant į galimus dujų tiekimo 
sutrikimus, pavyzdžiui, į tokį dujų tiekimo 
sutrikimą, koks įvyko 2009 m. sausio m÷n., 
ir siekiant, kad rinka veiktų tinkamai, 
reikiamas investicijas į vietos lygmens dujų 
gamybą ir infrastruktūrą, pavyzdžiui, 
jungtis, įrangą, kurią naudojant dujų srautą 
vamzdynuose galima fiziškai nukreipti 
abiem kryptimis, saugyklas ir SGD 
pakartotinio dujinimo įrengimus, gamtinių 

(17) Atsižvelgiant į galimus dujų tiekimo 
sutrikimus, pavyzdžiui, į tokį dujų tiekimo 
sutrikimą, koks įvyko 2009 m. sausio m÷n., 
ir siekiant, kad rinka veiktų tinkamai, 
reikiamas investicijas į vietos lygmens dujų 
gamybą ir infrastruktūrą, pavyzdžiui, 
jungtis, ypač suteikiančias prieigą prie ES 
dujų tinklo, įrangą, kurią naudojant dujų 
srautą vamzdynuose galima fiziškai 
nukreipti abiem kryptimis, saugyklas ir 
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dujų įmon÷s turi atlikti laiku. SGD pakartotinio dujinimo įrengimus, 
gamtinių dujų įmon÷s turi atlikti laiku. Tuo 
atveju, kai reikiamos jungtys dujų 
bendrov÷ms n÷ra finansiškai naudingos, 
bet turi akivaizdžių privalumų dujų 
tiekimo saugumo požiūriu, Komisija 
tur÷tų pasiūlyti atitinkamas finansines 
paskatas, kad užtikrintų, jog visos 
valstyb÷s nar÷s būtų fiziškai 
prisijungusios prie ES dujų tinklo. 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
18 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) Svarbu užtikrinti nenutrūkstamą dujų 
tiekimą, visų pirma namų ūkiams ir kitiems 
saugomiems vartotojams, pavyzdžiui, 
mokykloms ir ligonin÷ms, tais atvejais, kai 
rinka negali toliau jų aprūpinti dujomis. 
Svarbu, kad kriz÷s atveju taikytinos 
priemon÷s būtų nustatytos iki kriz÷s. 

(18) Svarbu, kad valstyb÷s nar÷s 
užtikrintų nenutrūkstamą dujų tiekimą, 
visų pirma namų ūkiams ir tam tikram 
skaičiui papildomų vartotojų, ypač 
teikiančių svarbias viešąsias paslaugas, 
kurias gali nustatyti atitinkama valstyb÷ 
nar÷, tais atvejais, kai rinka negali toliau jų 
aprūpinti dujomis. Svarbu, kad kriz÷s 
atveju taikytinos priemon÷s būtų nustatytos 
iki kriz÷s. 

 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
20 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio 
investicijų į pakankamus tarpvalstybinius 
paj÷gumus ir kitą infrastruktūrą planavimo 
aspektai, sistemos ilgalaikio geb÷jimo 
garantuoti tiekimo saugumą ir patenkinti 
pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai 
aptariami Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje …/…/EB [d÷l gamtinių dujų 
vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 
panaikinančioje Direktyvą 2003/55/EB]. 
Tiekimo saugumo standartams įvykdyti 
gali prireikti pereinamojo laikotarpio, kad 

(20) Su tiekimo saugumu susiję ilgalaikio 
investicijų į pakankamus tarpvalstybinius 
paj÷gumus ir kitą infrastruktūrą planavimo 
aspektai, sistemos ilgalaikio geb÷jimo 
garantuoti patikimą tiekimą ir patenkinti 
pagrįstą poreikį užtikrinimo klausimai 
aptariami Direktyvoje 2009/73/EB. 
Tiekimo saugumo standartams įvykdyti 
gali prireikti pereinamojo laikotarpio, kad 
būtų galima atlikti reikiamas investicijas. 
Siekiant įgyvendinti šiame reglamente 
nustatytus infrastruktūros reikalavimus ir 
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būtų galima atlikti reikiamas investicijas. 
Svarbiausia priemon÷ Bendrijos lygmeniu 
reikalingoms investicijoms nustatyti yra 
ENTSO-G parengtas ir ACER prižiūrimas 
dešimties metų tinklo pl÷tros planas.  

Europos Sąjungos lygmeniu atlikti rizikos 
vertinimą, svarbiausia priemon÷ Sąjungos 
lygmeniu reikalingoms investicijoms 
nustatyti yra ENTSO-G parengtas ir ACER 
prižiūrimas dešimties metų tinklo pl÷tros 
planas. 

 

Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
22 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, 
visos gamtinių dujų įmon÷s kartu su 
kompetentingomis institucijomis tur÷tų 
parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus. Tokie planai tur÷tų būti suderinti 
tarpusavyje. Jie tur÷tų būti parengti 
remiantis gerąja esamų planų rengimo 
patirtimi ir juose tur÷tų būti aiškiai 
apibr÷žtas visų suinteresuotųjų gamtinių 
dujų įmonių ir kompetentingų institucijų 
vaidmuo ir atsakomyb÷. Jei įmanoma ir 
būtina, reik÷tų parengti bendrus regioninio 
lygmens ekstremaliųjų situacijų valdymo 
planus.  

(22) Siekiant užtikrinti aukščiausią 
parengties lygį tiekimo sutrikimo atveju, 
kompetentingos institucijos, 
pasikonsultavusios su gamtinių dujų 
įmon÷mis, tur÷tų parengti ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus. Tokie planai 
tur÷tų būti suderinti tarpusavyje 
nacionaliniu, regionų ir Europos 
Sąjungos lygmenimis. Jie tur÷tų būti 
parengti remiantis gerąja esamų planų 
rengimo patirtimi ir juose tur÷tų būti 
aiškiai apibr÷žtas visų suinteresuotųjų 
gamtinių dujų įmonių ir kompetentingų 
institucijų vaidmuo ir atsakomyb÷. Jei 
įmanoma ir būtina, reik÷tų parengti 
bendrus regioninio lygmens ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus. 

Pagrindimas 

2004 m. direktyvoje d÷l priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 

nustatytas trijų etapų principas (I – bendrov÷s; II: II – valstyb÷s nar÷s; III – Komisija. 

Komisija) neb÷ra aiškiai atspindimas reglamento projekte. Reglamento projekte reikia iš naujo 

nustatyti šį principą. Kompetentingos institucijos atsakingos už planų parengimą, tačiau 

konsultuojasi su gamtinių dujų bendrov÷mis. 

 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
23 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) Siekiant sustiprinti valstybių narių (23) Siekiant sustiprinti valstybių narių 
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solidarumą susidarius Bendrijos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma pad÷ti 
valstyb÷ms nar÷ms, kurių geografin÷s arba 
geologin÷s sąlygos yra mažiau palankios, 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų parengti specialias 
solidarumo priemones, įskaitant 
komercinius gamtinių dujų įmonių 
susitarimus, kompensavimo priemones, 
didesnį dujų eksportą arba didesnio dujų 
kiekio išleidimą iš saugyklų. Solidarumo 
priemon÷s gali būti ypač parankios 
valstyb÷ms nar÷ms, kurioms Komisija 
rekomenduoja parengti bendrus regioninio 
lygmens prevencinių veiksmų arba 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. 

solidarumą susidarius Sąjungos lygmens 
ekstremaliajai situacijai, visų pirma pad÷ti 
valstyb÷ms nar÷ms, kurių geografin÷s arba 
geologin÷s sąlygos yra mažiau palankios, 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų parengti specialias 
solidarumo priemones. Gamtinių dujų 
įmon÷s tur÷tų parengti tokias priemones, 
kaip komercinius susitarimus, kuriuose 
būtų galima numatyti didesnį dujų 
eksportą arba didesnio dujų kiekio 
išleidimą iš saugyklų. Svarbu skatinti, kad 
gamtinių dujų įmon÷s sudarytų 
išankstinius susitarimus. Šioms įmon÷ms 
už visas priemones, kurių jos tur÷jo imtis 
rengiantis ekstremaliajai situacijai, tur÷tų 
būti visada kompensuojama sąžiningai ir 
teisingai. Solidarumo priemon÷s gali būti 
ypač parankios valstyb÷ms nar÷ms, 
kurioms Komisija rekomenduoja parengti 
bendrus regioninio lygmens prevencinių 
veiksmų arba ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planus. 

Pagrindimas 

2004 m. direktyvoje d÷l priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti, 

nustatytas trijų etapų principas (I – bendrov÷s; II: II – valstyb÷s nar÷s; III – Komisija. 

Komisija) neb÷ra aiškiai atspindimas reglamento projekte. Reglamento projekte reikia iš naujo 

nustatyti šį principą. 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
30 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Bendrijai 
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija tur÷tų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie pad÷tų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Bendrijai. Komisijai 
tur÷tų būti suteikta teis÷ sudaryti grupę, 
kuri steb÷tų dujų tiekimą krizin÷se 
situacijose Bendrijoje ir, pasikonsultavus 

(30) Kadangi iš trečiųjų šalių gaunamos 
dujos yra labai svarbios Sąjungai 
reikalingų dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti, Komisija tur÷tų koordinuoti su 
trečiosiomis šalimis susijusius 
ekstremaliosios situacijos veiksmus, 
rengdama su šalimis gamintojomis ir 
tranzito šalimis susitarimus, kurie pad÷tų 
spręsti krizines situacijas ir užtikrinti 
stabilų dujų tiekimą Sąjungai. Komisijai 
tur÷tų būti suteikta teis÷ reikalauti sudaryti 
grupę, kuri steb÷tų dujų tiekimą krizin÷se 
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su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už 
Bendrijos ribų, taip pat jai tur÷tų būti 
suteikta teis÷ atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją tais 
atvejais, kai kriz÷ kyla d÷l trečiosios šalies 
sunkumų.  

situacijose Sąjungoje ir, pasikonsultavus 
su susijusiomis trečiosiomis šalimis, už 
Sąjungos ribų, taip pat jai tur÷tų būti 
suteikta teis÷ atlikti tarpininkavimo ir 
palankesnių sąlygų sudarymo funkciją, 
kurią atliktų už energetiką atsakingas 
Komisijos narys ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, tais atvejais, kai kriz÷ kyla d÷l 
trečiosios šalies sunkumų. 

Pagrindimas 

Pirmininko pavaduotojas-Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis ir už energetiką atsakingas 

Komisijos narys tur÷tų dalyvauti kiekviename reglamento įgyvendinimo etape. Visų pirmiausia 

jis tur÷tų būti atsakingas už tarpininkavimą ir derybas su trečiosiomis šalimis valstybių narių 

vardu per krizių laikotarpius. Ypač už energetiką atsakingas Komisijos narys tur÷tų koordinuoti 

Dujų tiekimo koordinavimo grup÷s, su kuria privaloma konsultuotis kriz÷s atveju, veiksmus. 

 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
30 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (30a) Laikydamosi šio reglamento 
nuostatų Komisija ir valstyb÷s nar÷s 
tur÷tų sugriežtinti trečiųjų šalių dujų 
tiek÷jų steb÷seną. Komisija tur÷tų 
koordinuoti ginčų sprendimo sistemas su 
trečiosiomis šalimis ir intensyvinti dialogą 
energetikos klausimu, be kita ko, 
atsižvelgdama į Energetikos chartijos 
sutarties ir Energijos bendrijos sutarties 
nuostatas. 

 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
30 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (30b) Sutartyse d÷l dujų tiekimo iš 
trečiųjų šalių netur÷tų būti numatytos ES 
vidaus rinkos taisykl÷ms prieštaraujančios 
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nuostatos, būtent pakartotinio eksporto 
apribojimai ir išlygos, kurių poveikis toks 
pats kaip ir vadinamosios paskirties 
sąlygos.  

 

Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (31a) ES institucijos ypatingą d÷mesį 
tur÷tų skirti „Nabucco“ dujotiekio 
projektui. 

 

Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šiame reglamente aiškiai apibr÷žiama ir 
padalijama atsakomyb÷, numatomas 
valstybių narių ir Bendrijos lygmens 
atsakomųjų priemonių, t. y. prevencinių 
priemonių ir priemonių, kurių imamasi 
konkrečiais tiekimo sutrikimo atvejais, 
koordinavimas ir taip nustatomos 
priemon÷s, kurių tikslas – garantuoti dujų 
tiekimo saugumą ir taip užtikrinti 
nenutrūkstamą tinkamą dujų vidaus rinkos 
veikimą.  

Šiame reglamente aiškiai apibr÷žiama ir 
padalijama atsakomyb÷, numatomas 
gamtinių dujų įmonių, valstybių narių, 
susijusių regionų ir Sąjungos lygmens 
atsakomųjų priemonių su skaidriomis 
procedūromis , t. y. prevencinių priemonių 
ir priemonių, kurių, vadovaujantis 
solidarumo tarp valstybių narių dvasia, 
imamasi konkrečiais tiekimo sutrikimo 
atvejais arba iškilus didelei ir tikrai tokių 
sutrikimų gr÷smei, koordinavimas, ir taip 
nustatomos priemon÷s, kurių tikslas – 
garantuoti dujų tiekimo saugumą ir 
užtikrinti nenutrūkstamą tinkamą dujų 
vidaus rinkos veikimą, taip pat nustatomos 
išskirtin÷s priemon÷s, kurios būtų 
taikomos rinkai negalint patenkinti 
reikalingo dujų kiekio. 

 

Pakeitimas  30 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo jau prijungti namų ūkio 
vartotojai ir, jei atitinkama valstyb÷ nar÷ 
nusprendžia, mažosios ir vidutin÷s 
įmon÷s, mokyklos ir ligonin÷s, jeigu jos 
jau prijungtos prie dujų paskirstymo 
tinklo; 

(1) saugomi vartotojai – visi prie dujų 
paskirstymo tinklo prijungti namų ūkio 
vartotojai; 

 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 2 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) kompetentinga institucija – nacionalin÷ 
reguliavimo institucija arba nacionalin÷ 
vyriausybin÷ institucija, valstybių narių 
paskirta dujų tiekimo saugumo klausimams 
spręsti. Tačiau valstyb÷s nar÷s gali 
nuspręsti pavesti tam tikras šiame 
reglamente nurodytas užduotis kitoms 
institucijoms nei kompetentinga institucija. 
Šios užduotys atliekamos prižiūrint 
kompetentingai institucijai ir nurodomos 4 
straipsnyje minimuose planuose.  

(2) kompetentinga institucija – reguliavimo 
institucija arba nacionalin÷ vyriausybin÷ 
institucija, kiekvienos valstyb÷s nar÷s 
paskirta dujų tiekimo saugumo klausimams 
spręsti ir šiame reglamente nustatytiems 
priemon÷ms ir planams įgyvendinti. 
Tačiau valstyb÷s nar÷s gali nuspręsti 
pavesti tam tikras šiame reglamente 
nurodytas užduotis kitoms institucijoms nei 
kompetentinga institucija. Šios užduotys 
atliekamos prižiūrint kompetentingai 
institucijai ir nurodomos 4 straipsnyje 
minimuose planuose. 

 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Už dujų tiekimo saugumo užtikrinimą 
pagal savo atitinkamas atsakomyb÷s sritis 
atsako gamtinių dujų įmon÷s, valstybių 
narių kompetentingos institucijos, 
pramoniniai dujų vartotojai ir Komisija. 
Šiai užduočiai atlikti turi būti užtikrintas 

1. Už dujų tiekimo saugumo ir tinkamo 
vidaus rinkos veikimo užtikrinimą pagal 
savo atitinkamas atsakomyb÷s sritis 
bendrai atsako gamtinių dujų įmon÷s, 
valstybių narių kompetentingos institucijos 
ir Komisija. Šiai užduočiai atlikti turi būti 
užtikrintas itin glaudus jų 
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itin glaudus jų bendradarbiavimas.  bendradarbiavimas.  

 

Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kiekviena valstyb÷ nar÷ paskiria 
kompetentingą instituciją, kuri yra 
atsakinga už šiame reglamente nustatytų 
dujų tiekimo saugumo priemonių 
įgyvendinimą. Šios priemon÷s – tai kas 
dvejus metus atliekamas rizikos vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
rengimas ir nuolatin÷ nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo steb÷sena. 
Kompetentingos institucijos tarpusavyje 
bendradarbiauja, kad išvengtų tiekimo 
sutrikimo ir, sutrikimui įvykus, sumažintų 
jo žalą. 

2. Kiekviena valstyb÷ nar÷ skaidriu būdu 
paskiria kompetentingą instituciją, kuri yra 
atsakinga už dujų tiekimo saugumo 
priemonių įgyvendinimą pagal šio 
reglamento nuostatas. Šios priemon÷s – 
tai kas dvejus metus atliekamas rizikos, 
įskaitant geopolitinę riziką, vertinimas, 
prevencinių veiksmų planų rengimas, 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
rengimas ir nuolatin÷ nacionalinio lygmens 
dujų tiekimo saugumo steb÷sena. 
Nacionalin÷ reguliavimo institucija, jei tai 
kita nei kompetentinga institucija, 
formaliai įtraukiama į šių priemonių 
rengimą ir įgyvendinimą. Kompetentingos 
institucijos tarpusavyje bendradarbiauja, 
kad išvengtų tiekimo sutrikimo ir, 
sutrikimui įvykus, sumažintų jo žalą.  

 

Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Tiekimo saugumo užtikrinimo 
priemon÷s yra aiškiai apibr÷žtos, skaidrios, 
proporcingos, nediskriminacin÷s, 
patikrinamos, nederamai neiškraipo 
konkurencijos ir netrikdo veiksmingo 
vidaus rinkos veikimo. 

5. Tiekimo saugumo užtikrinimo 
priemon÷s yra aiškiai apibr÷žtos, skaidrios, 
proporcingos, nediskriminacin÷s, 
patikrinamos, nederamai neiškraipo 
konkurencijos ir netrikdo veiksmingo 
vidaus rinkos veikimo. Komisija kartu su 
kompetentinga institucija užtikrina, kad 
valstybių narių ar jų dujų įmonių ir 
trečiųjų šalių sudaromose sutartyse d÷l 
gamtinių dujų nebūtų sąlygų, kurių 
poveikis būtų toks pat kaip paskirties 
sąlygos. Atitinkamai nepažeidžiama 
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konkurencijos institucijų kompetencija. 

 

Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

  3a straipsnis 

 Ilgalaikis tiekimo priemonių saugumas 

 1. Ne v÷liau kaip ...* Komisija, rengdama 
ilgalaikę tiekimo strategiją, pateikia 
ataskaitą, kurioje nurodomi instrumentai 
ir priemon÷s, kaip paįvairinti Europos 
Sąjungai skirtus dujų šaltinius ir 
transportavimo maršrutus į Sąjungą. 
Ataskaitoje pateikiami pasiūlymai 
įvairioms valstyb÷ms nar÷ms d÷l veiklos ir 
priemonių dujų tiekimo saugumui 
užtikrinti. Į ją visų pirma įtraukiamas 
suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
įrenginių vaidmens įvertinimas ir dujų 
laikymo paj÷gumų, skirtų įvairioms 
valstyb÷ms nar÷ms ir esamų įvairiose 
valstyb÷se nar÷se, apžvalga. 

 Be to, ataskaitoje pateikiamas 
egzistuojančio regioninio 
bendradarbiavimo (kaip nustatyta 4 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir IIIa priede) 
įvertinimas ir rekomendacijos d÷l bendrų 
prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planų pagerinimo. 
Valstybių narių kompetentingos 
institucijos vadovauja bet kokiam 
regioniniam bendradarbiavimui, kuris 
vykdomas siekiant įgyvendinti šį 
reglamentą, kaip nurodoma 4 straipsnio 3 
ir 4 dalyse. Į šį bendradarbiavimą 
įtraukiamos gamtinių dujų įmon÷s, 
reguliavimo institucijos ir pramoniniai 
vartotojai ir šio proceso metu glaudžiai 
bendradarbiaujama su Komisija. Vykdant 
šį bendradarbiavimą skatinami bendri 
Europos solidarumo principai ir jiems 
neprieštaraujama. 

 2. Europos Sąjunga bendradarbiauja su 
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tiekiančiomis ir tranzito trečiosiomis 
šalimis siekiant pasidalinti geriausia 
praktika energijos naudojimo efektyvumo 
srityje, pvz., pagal esamus energetikos 
bendradarbiavimo susitarimus, pvz., 
Energetikos chartijos sutartis. 

 _______________ 
* OL: vieneri metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. 

 

Pakeitimas  36 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ne v÷liau kaip iki [2011 m. kovo 31 d.; 
12 m÷nesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, pasikonsultavusi 
su gamtinių dujų įmon÷mis, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančiomis 
atitinkamomis organizacijomis ir 
reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, parengia:  

1. Ne v÷liau kaip iki [2011 m. ... m÷n. ... 
d.; 12 m÷nesių nuo įsigaliojimo dienos] 
kompetentinga institucija, pasikonsultavusi 
su gamtinių dujų įmon÷mis, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančiomis 
atitinkamomis organizacijomis, parengia: 

 

Pakeitimas  37 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Reguliavimo institucija, jei tai kita nei 
kompetentinga institucija, formaliai 
įtraukiama į prevencinių veiksmų plano ir 
ekstremaliųjų situacijų plano rengimą. 
Kompetentinga institucija kreipia 
ypatingą d÷mesį į reguliavimo institucijos 
vertinimus tik tada, kai šie vertinimai 
susiję su tinklo reguliavimo klausimais, 
ypač su poveikio, atsiradusio įgyvendinus 
infrastruktūros standartus, kaip nurodyta 
6 straipsnyje d÷l būsimo tarifų 
patvirtinimo ir tinklo vystymosi planų 
laikymosi, vertinimu. 
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Pakeitimas  38 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemon÷s yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai: 
jungtys, tarpvalstybinis tiekimas, 
tarpvalstybinis dujų laikymas ir fizinis 
paj÷gumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis. 

2. Prieš priimdamos šiuos planus, 
kompetentingos institucijos keičiasi 
informacija ir konsultuojasi viena su kita ir 
su Komisija, kad įsitikintų, jog jų planai ir 
priemon÷s yra tarpusavyje suderinti 
atitinkamu regioniniu lygmeniu. Per tokias 
konsultacijas aptariami bent šie klausimai: 
esamos ir ateityje būtinos jungtys, ypač tos, 
per kurias ES dujų tinklui tiekiamos dujos, 
tarpvalstybinis tiekimas, tarpvalstybin÷ 
prieiga prie dujų laikymo ir fizinis 
paj÷gumas transportuoti dujas abiem 
kryptimis. Komisija gali konsultuotis su 
Dujų tiekimo koordinavimo grupe ir jai 
praneša apie jų rezultatus. 

 

Pakeitimas  39 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija 
gali rekomenduoti, kokiu regioniniu 
lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir 
rengiamos konsultacijos. Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklu 
(ENTSO-G) ir Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(ACER), taip pat gali rekomenduoti 
parengti bendrą regioninio lygmens planą.  

3. 2 dalyje minimo proceso metu Komisija 
gali rekomenduoti, kokiu regioniniu 
lygmeniu turi būti keičiamasi informacija ir 
rengiamos konsultacijos. Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos dujų 
perdavimo sistemos operatorių tinklu 
(ENTSO-G), Energetikos reguliavimo 
institucijų bendradarbiavimo agentūra 
(ACER) ir Dujų tiekimo koordinavimo 
grupe, taip pat gali rekomenduoti parengti 
bendrą regioninio lygmens planą, kuriame 
būtų nustatyti regionai atsižvelgiant į 
užtikrinti dujų tiekimui svarbią 
infrastruktūrą. 

 

Pakeitimas  40 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstyb÷s nar÷s, užuot rengusios 
atskirus nacionalinius planus arba kad 
juos papildytų, taip pat gali nuspręsti 
parengti bendrus regioninio lygmens 
planus.  

4. Valstyb÷s nar÷s, be atskirų nacionalinių 
planų, taip pat gali nuspręsti parengti 
bendrus regioninio lygmens planus. Jei 
būtų rengiami regioninio lygmens planai, 
susijusios valstyb÷s nar÷s priima ir 
paskelbia planus ir stengiasi sudaryti 
tarpvyriausybinius susitarimus, kad 
regioninis bendradarbiavimas būtų 
oficialiai patvirtinamas. 

 

Pakeitimas  41 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Kompetentinga institucija paskelbia savo 
planus, įskaitant pagal 6 dalį pataisytas jų 
redakcijas, ir nedelsdama praneša apie juos 
Komisijai. 

5. Kompetentinga institucija, užtikrindama 
neskelbtinų duomenų konfidencialumą, 
paskelbia savo planus, įskaitant pagal 6 
dalį pataisytas jų redakcijas, ir nedelsdama 
praneša apie juos Komisijai ir Dujų 
tiekimo koordinavimo grupei.  

 

Pakeitimas  42 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Per šešis m÷nesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. D÷l šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis. Jeigu 
Komisija mano, kad planas nepad÷tų 
veiksmingai sumažinti rizikos vertinime 
nurodytų rūšių rizikos, kad jis neatitinka 
kitų valstybių narių rizikos scenarijų ar 

6. Per šešis m÷nesius po to, kai 
kompetentingos institucijos praneša apie 
planus, Komisija įvertina visų valstybių 
narių planus. D÷l šių planų Komisija 
konsultuojasi su ENTSO-G, ACER, Dujų 
tiekimo koordinavimo grupe ir kitomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir tinkamai 
atsižvelgia į jų nuomonę. Jeigu Komisija 
mano, kad planas nepad÷tų veiksmingai 
sumažinti rizikos vertinime nurodytų rūšių 
rizikos, kad jis neatitinka kitų valstybių 
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planų arba kad jis neatitinka šio reglamento 
nuostatų ar kitų Bendrijos teis÷s nuostatų, 
ji pareikalauja peržiūr÷ti planą.  

narių rizikos scenarijų ar planų arba kad jis 
neatitinka šio reglamento nuostatų ar kitų 
Sąjungos teis÷s nuostatų, ji pareikalauja 
peržiūr÷ti planą. 

 

Pakeitimas  43 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 6 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Jei valstyb÷s nar÷s turi su dujų 
tiekimo saugumu susijusių įsipareigojimų 
teikti viešąsias paslaugas, kompetentingos 
institucijos juos paskelbia ne v÷liau kaip 
per 2 m÷nesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos ir prireikus atnaujina 
jau priimtus prevencinius ir ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus. 

 

Pakeitimas  44 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 6 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Kompetentinga institucija, remdamasi 
atnaujintais su dujų tiekimo saugumu 
susijusiais rizikos vertinimais, kaip 
nurodyta 8 straipsnyje, kas dveji metai 
peržiūri prevencinių veiksmų planus ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus. 

 

Pakeitimas  45 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Prevencinių veiksmų plane pateikiama 
tokia informacija:  

1. Nacionalinio ir regioninio lygmens 
prevencinių veiksmų plane pateikiama 
tokia informacija: 
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Pakeitimas  46 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 1 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems 
infrastruktūros ir tiekimo standartams 
įgyvendinti skirtos priemon÷s; tarp tokių 
priemonių yra bent šios priemon÷s: 
planavimas įvykdyti N-1 standartą, apimtys 
ir paj÷gumai, kurių reikia saugomiems 
vartotojams aprūpinti nustatytais didelio 
dujų poreikio laikotarpiais, dujų poreikio 
valdymo priemon÷s ir gamtinių dujų 
įmon÷ms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms 
nustatyti įpareigojimai. 

a) 6 ir 7 straipsniuose nustatytiems 
infrastruktūros ir tiekimo standartams 
įgyvendinti skirtos priemon÷s; tarp tokių 
priemonių yra bent šios priemon÷s: 
planavimas įvykdyti N-1 standartą ir 
informacija apie planavimą pasiekti 
apimtis ir paj÷gumus, kurių, remiantis 
rizikos vertinimu, reikia saugomiems 
vartotojams aprūpinti nustatytais didelio 
dujų poreikio laikotarpiais, dujų poreikio 
valdymo priemon÷s, tiekimo šaltinių 
įvairov÷s didinimas ir gamtinių dujų 
įmon÷ms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms 
nustatyti įpareigojimai. 

 

Pakeitimas  47 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) 8 straipsnyje nustatytas rizikos 
vertinimas. 

b) 8 straipsnyje nustatyto rizikos vertinimo 
rezultatai. 

 

Pakeitimas  48 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) valstyb÷s nar÷s, remdamosi 8 
straipsnyje nustatytu rizikos vertinimu, 
gali nustatyti įpareigojimus užtikrinti 
tiekimą vartotojams, išskyrus 
apibr÷žtiesiems2 straipsnio 1 dalyje, 
prisijungusiems prie dujų paskirstymo 
sistemos ir teikiantiems svarbias viešąsias 
paslaugas, pvz., mokykloms ir ligonin÷ms. 
Šie įpareigojimai neturi paveikti jų 
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paj÷gumo aprūpinti saugomus vartotojus 
kriz÷s atveju, kaip numatyta 7 straipsnyje. 
Šie papildomi įpareigojimai netur÷tų 
prieštarauti europinio ir regioninio 
solidarumo su tiekimo problemas 
patiriančiomis šalimis principams; 

 

Pakeitimas  49 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) bendradarbiavimo su kitomis 
valstyb÷mis nar÷mis rengiant regioninius 
prevencinių veiksmų planus 
mechanizmai; 

 

Pakeitimas  50 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Prevencinių veiksmų planas, visų pirma 
6 straipsnyje nustatytam infrastruktūros 
standartui įgyvendinti skirti veiksmai, 
grindžiamas ENTSO-G rengiamu 
dešimties metų tinklo pl÷tros planu ir jį 
atitinka. 

2. Prevencinių veiksmų planas, 
grindžiamas ENTSO-G rengiamu 
dešimties metų tinklo pl÷tros planu, jį 
atitinka ir yra privalomas sistemos 
operatoriams. Visų pirma 6 straipsnyje 
nustatytam infrastruktūros standartui 
įgyvendinti skirti veiksmai yra privalomi 
sistemos operatoriams. 

 

Pakeitimas  51 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
atsižvelgiama į ekonominį veiksmingumą, 
poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ir 
poveikį aplinkai. 

3. Rengiant prevencinių veiksmų planą 
remiamasi visų pirma rinkos priemon÷mis 
ir atsižvelgiama į ekonominį poveikį, 
patvirtintų priemonių veiksmingumą ir 
efektyvumą, jų poveikį energijos vidaus 
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rinkos veikimui, vartotojams, aplinkai, 
atitinkamoms tarptautin÷ms situacijoms ir 
tarptautinių įvykių raidai, ypač 
pagrindin÷se tiekimo ir tranzito šalyse. 

 

Pakeitimas  52 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Komisija, remdamasi visais 
nacionaliniais ir regioniniais planais, turi 
parengti ES prevencinių veiksmų planą, 
numatantį galimų krizių scenarijus ir 
veiksmingiausias priemon÷ms tokioms 
kriz÷ms sumažinti, kad susidarius 
ekstremaliai situacijai Sąjungoje veiksmai 
būtų efektyviai koordinuojami. 

 

Pakeitimas  53 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ne v÷liau kaip iki [31.03.14; 3 metai nuo 
įsigaliojimo dienos] kompetentinga 
institucija užtikrina, kad sutrikus 
didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros 
veikimui, likusi infrastruktūra (N-1) būtų 
paj÷gi tiekti tokį dujų kiekį, kokio reikia, 
kad būtų patenkintas visas apskaičiuoto 
rodiklio teritorijos dujų poreikis per 
šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio 
dujų poreikio laikotarpį šalčiausiu metu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kas dvidešimt metų.  

1. Ne v÷liau kaip iki [31.03.14; 3 metai nuo 
įsigaliojimo dienos] kompetentinga 
institucija užtikrina, kad sutrikus 
didžiausios dujų tiekimo infrastruktūros 
veikimui, likusi infrastruktūra (N-1) būtų 
techniškai paj÷gi patenkinti visą dieninį 
apskaičiuoto rodiklio teritorijos dujų 
poreikį išskirtinai didelio dujų poreikio 
dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, 
pasitaiko kartą per dvidešimt metų. 

 

Pakeitimas  54 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas 
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant dujų poreikio 
valdymo priemones. 

2. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
Komisijos rekomendacija arba 4 straipsnio 
4 dalyje nurodytu atveju 1 dalyje nustatytas 
įpareigojimas gali būti vykdomas 
regioniniu lygmeniu. N-1 standartas taip 
pat laikomas įvykdytu, jei kompetentinga 
institucija 5 straipsnyje nurodytame 
prevencinių veiksmų plane įrodo, kad 
tiekimo sutrikimas gali būti pakankamai ir 
laiku kompensuotas taikant atitinkamas 
rinka grindžiamas dujų poreikio valdymo 
priemones.  

 

Pakeitimas  55 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I 
priede aprašytą metodiką. Ją taikant reik÷tų 
atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir faktinius 
dujų srautus, taip pat į esamus gamybos ir 
laikymo paj÷gumus. I priede nurodyta 
apskaičiuoto rodiklio teritorija prireikus 
padidinama iki atitinkamo regioninio 
lygmens.  

3. N-1 standartas apskaičiuojamas taikant I 
priede aprašytą metodiką. Ją taikant reik÷tų 
atsižvelgti į tinklo konfigūraciją ir faktinius 
dujų srautus, taip pat į esamus gamybos ir 
laikymo paj÷gumus. I priede nurodyta ir po 
konsultacijų su atitinkamomis gamtinių 
dujų įmon÷mis kompetentingos 
institucijos nustatyta apskaičiuoto rodiklio 
teritorija prireikus padidinama iki 
atitinkamo regioninio lygmens.  

 

Pakeitimas  56 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Jei n÷ra prieigos prie integruotų ES 
dujų tinklų ir yra priklausomyb÷ nuo 
vieno trečiosios šalies dujų tiek÷jo, 
laikoma, kad neatitinkama N-1 standarto. 
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Pakeitimas  57 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kiekviena kompetentinga institucija 
nedelsdama praneša Komisijai apie N-1 
standarto nesilaikymą. 

4. Kiekviena kompetentinga institucija 
pasikonsultavusi su atitinkamomis 
gamtinių dujų įmon÷mis nedelsdama 
praneša Komisijai apie N-1 standarto 
nesilaikymą. 

 

Pakeitimas  58 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Per dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai užtikrina nuolatinį fizinį 
paj÷gumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, išskyrus atvejus, 
kai, kompetentingos institucijos prašymu, 
Komisija nusprendžia, kad, užtikrinus 
paj÷gumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis, kurios nors valstyb÷s nar÷s 
tiekimo saugumas nepadid÷s. Pasikeitus 
aplinkyb÷ms, toks sprendimas gali būti 
peržiūr÷tas. Dujų transportavimo abiem 
kryptimis paj÷gumo lygis užtikrinamas 
laikantis ekonomiškumo principo ir 
atsižvelgiant bent į paj÷gumą, kurio reikia 
7 straipsnyje nustatytam tiekimo standartui 
įgyvendinti. Per tą dvejų metų laikotarpį 
dujų perdavimo sistemos operatorius 
pertvarko visos perdavimo sistemos 
veikimą, kad dujos šia sistema gal÷tų būti 
transportuojamos abiem kryptimis. 

5. Nepažeidžiant 5a dalies nuostatų per 
dvejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos perdavimo sistemos 
operatoriai ir savininkai užtikrina nuolatinį 
fizinį paj÷gumą transportuoti dujas abiem 
kryptimis visose jungtyse, kitose nei tos, 
kuriomis ES gamybos įrenginiai jungiami 
su SGD įrenginiais arba sujungimo su 
paskirstymo tinklais taškais. Dujų 
transportavimo abiem kryptimis paj÷gumo 
lygis užtikrinamas laikantis ekonomiškumo 
principo, atitinkame vertinime 
atsižvelgiant į aspektus, kurie n÷ra vien 
tik ekonominiai, pvz., į tiekimo saugumą 
ir ind÷lį į vidaus rinką, ir atsižvelgiant 
bent į paj÷gumą, kurio reikia 7 straipsnyje 
nustatytam tiekimo standartui įgyvendinti. 
Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina, kad, jei pad÷tis pasikeičia, 
reguliariai peržiūrimas jungčių 
įvertinimas, visų pirma atnaujinant 
nacionalinį ir regioninį prevencinių 
veiksmų planus. Jei kitoms perdavimo 
sistemos dalims reikia papildomų 
investicijų, 7 straipsnis taip pat taikomas 
ir šioms investicijoms. Per tą dvejų metų 
laikotarpį dujų perdavimo sistemos 
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operatorius pertvarko visos perdavimo 
sistemos veikimą, kad dujos šia sistema 
gal÷tų būti transportuojamos abiem 
kryptimis. 

 

Pakeitimas  59 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Kompetentingos institucijos gali 
prašyti Komisijos pateikti sprendimą, 
pagal kurį tam tikrai jungčiai nebūtų 
taikomas 5 dalyje nurodytas įpareigojimas 
užtikrinti dujų transportavimą abiem 
kryptimis. Komisija gali padaryti išimtį, jei 
užtikrinus paj÷gumą transportuoti dujas 
abiem kryptimis atitinkamų valstybių 
narių tiekimo saugumas nepadid÷tų arba 
jeigu investicijų sąnaudos būtų daug 
didesn÷s už būsimą naudą min÷tųjų 
valstybių narių tiekimo saugumui. 
Komisija kuo labiau atsižvelgia į 
kompetentingos institucijos atliktą rizikos 
įvertinimą, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 
dalyje. Pasikeitus aplinkyb÷ms, tokie 
sprendimai gali būti peržiūr÷ti. 

 

Pakeitimas  60 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad nauja 
perdavimo infrastruktūra garantuotų 
tiekimo saugumą, t. y. kad joje būtų 
pakankamai dujų įleidimo ir išleidimo 
taškų ir kad ji pad÷tų kurti tinkamai 
sujungtą infrastruktūrą.  

6. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad nauja 
perdavimo infrastruktūra garantuotų 
tiekimo saugumą, t. y. kad joje būtų 
pakankamai dujų įleidimo ir išleidimo 
taškų ir kad ji pad÷tų kurti tinkamai 
sujungtą infrastruktūrą. Jos taip pat 
užtikrina, kad naudojantis nacionaliniais 
dujų įleidimo paj÷gumais ir perdavimo 
tinklais nacionaliniai dujų srautai būtų 
pritaikomi rizikos įvertinime nustatytiems 
atvejams, jeigu būtų suardyta dujų 



 

 
 PE446.602/ 30 

 LT 

tiekimo infrastruktūra, kad būtų, inter 
alia, šalinamos vidin÷s kliūtys. 

 

Pakeitimas  61 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 7 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Nacionalin÷s reguliavimo institucijos, 
pagal Direktyvos […/…EB] 41 straipsnio 8 
dalį tvirtindamos tarifus, atsižvelgia į N-1 
standarto įgyvendinimo išlaidas ir 
nuolatinio fizinio paj÷gumo transportuoti 
dujas abiem kryptimis užtikrinimo išlaidas. 
Jeigu išlaidų patiria kelios valstyb÷s nar÷s, 
visų susijusių valstybių narių nacionalin÷s 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą d÷l išlaidų paskirstymo. 
Taikoma Reglamento (EB) Nr. .../... 8 
straipsnio 1 dalis. 

7. Nacionalin÷s reguliavimo institucijos 
sukuria tinkamas paskatas ir, pagal 
Direktyvos 2009/73/EB 41 straipsnio 8 dalį 
skaidriu ir išsamiu būdu tvirtindamos 
tarifus arba jų metodiką, atsižvelgia į d÷l 
N-1 standarto įgyvendinimo veiksmingai 
patirtas išlaidas ir nuolatinio fizinio 
paj÷gumo transportuoti dujas abiem 
kryptimis užtikrinimo išlaidas. Jeigu 
išlaidų patiria kelios valstyb÷s nar÷s arba 
viena valstyb÷ nar÷, kitai valstybei narei 
atnešdama naudos, prieš priimant bet 
kokį sprendimą d÷l investicijų, visų 
susijusių valstybių narių nacionalin÷s 
reguliavimo institucijos kartu priima 
sprendimą d÷l išlaidų paskirstymo. Bet 
kokį tokį sprendimą d÷l investicijų tvirtina 
nacionalin÷ reguliavimo institucija, 
atsižvelgdama į d÷l jo patiriamas išlaidas 
ir tokių išlaidų paskirstymą tarp visų 
susijusių nacionalinių reguliavimo 
institucijų. Paskirstant išlaidas tarp 
valstybių narių atsižvelgiama į investicijos 
teikiamos naudos užtikrinant tiekimo 
saugumą dalį, kurią gauna kiekviena 
valstyb÷ nar÷. Taikoma Reglamento (EB) 
Nr. 715/2009 8 straipsnio 1 dalis. 

 

Pakeitimas  62 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 straipsnio 7 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a. Atsižvelgiant į išlaidas, kurias patiria 
kelios valstyb÷s nar÷s arba viena valstyb÷ 
nar÷, kitai valstybei narei atnešdama 
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išskirtin÷s naudos, Komisija gali pasiūlyti 
atitinkamas ES priemones jungčių 
finansavimui. Tokie sprendimai priimami 
kiekvienu konkrečiu atveju, itin 
atsižvelgiant į jungties finansinio 
gyvybingumo stoką ir akivaizdžius 
saugaus dujų tiekimo privalumus vienai 
ar kelioms suinteresuotoms valstyb÷ms 
nar÷ms. 

 

Pakeitimas  63 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kompetentinga institucija imasi 
priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą 
valstyb÷s nar÷s saugomiems vartotojams 
šiais atvejais: 

1. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad dujų tiekimo įmon÷s imtųsi priemonių 
užtikrinti dujų tiekimą valstyb÷s nar÷s 
saugomiems vartotojams šiais atvejais: 

a) esant ypač žemai temperatūrai septynių 
dienų piko laikotarpiu, kuris, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kartą per 
dvidešimt metų, ir 

a) esant ekstremaliai temperatūrai septynių 
dienų piko laikotarpiu, kuris, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kartą per 
dvidešimt metų, taip pat 

b) šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio 
dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu metu, 
kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kas dvidešimt metų. 

b) penkiasdešimt penkių dienų išskirtinai 
didelio dujų poreikio laikotarpiu šalčiausiu 
metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, 
pasitaiko kas dvidešimt metų. 

Pagrindimas 

Ilgiausia kriz÷ tes÷si apie dvi savaites. D÷l patikimo ekonominio išlaidų ir naudos rinkai 

įvertinimo trūkumo, reglamente turi būti numatytas trumpesnis trisdešimties dienų laikotarpis 

siekiant, kad vartotojai išvengtų neproporcingų išlaidų bei kliūčių dujų, kaip nedidelius anglies 

dvideginio kiekius išmetančių degalų, konkurencingumui. Per pastaruosius 40 metų, kai 

siekiant perduoti gamtines dujas į Europą buvo pastatytos didel÷s infrastruktūros, vienintelis 

didelis tiekimo sutrikimas truko 13 dienų. 

 

Pakeitimas  64 



 

 
 PE446.602/ 32 

 LT 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kompetentinga institucija imasi 
priemonių, kad užtikrintų dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams šešiasdešimties 
dienų laikotarpiu ir tais atvejais, kai 
susidaro 9 straipsnio 2 dalyje apibr÷žta 
ekstremalioji situacija. Kompetentinga 
institucija stengiasi palaikyti tiekimą 
saugomiems vartotojams tiek laiko, kiek tai 
būtina.  

2. Kompetentinga institucija reikalauja, 
kad dujų tiekimo įmon÷s imtųsi 
atitinkamų priemonių užtikrinti dujų 
tiekimą saugomiems vartotojams 
penkiasdešimt penkių dienų laikotarpiu ir 
tais atvejais, kai susidaro 9 straipsnio 2 
dalyje apibr÷žta ekstremalioji situacija. Po 
penkiasdešimt penkių dienų ar esant 
sunkesn÷ms sąlygoms, nei nustatytosios 1 
dalyje, kompetentinga institucija ir dujų 
tiekimo įmon÷s stengiasi kaip įmanoma 
ilgiau palaikyti tiekimą saugomiems 
vartotojams. 

 

Pakeitimas  65 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kompetentinga institucija leidžia 
gamtinių dujų įmon÷ms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu arba Bendrijos 
lygmeniu ir nereikalauja, kad šie standartai 
būtų įvykdyti naudojant tik jos teritorijoje 
esančią infrastruktūrą. 

4. Kompetentingos institucijos leidžia 
gamtinių dujų įmon÷ms vykdyti šiuos 
kriterijus regioniniu arba Bendrijos 
lygmeniu ir nereikalauja, kad šie standartai 
būtų įvykdyti naudojant tik jos teritorijoje 
esančią infrastruktūrą. 

Pakeitimas  66 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
7 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Gamybiniai įrengimai, kurių atveju 
būtina išlaikyti tiek÷jus (pvz., elektrin÷s, 
naftos perdirbimo įmon÷s, dujų saugojimo 
įrenginiai) turi funkcionuoti patiriant 
kaip galima mažiau trukdžių, norint 
užtikrinti gaminių dujų, elektros energijos 
ir šilumos tiekimą. Nustatyti ribiniai 
dydžiai gali būti viršyti mastu, kurį dar 
reikia nustatyti. Vandens teis÷s aktais 
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nustatomų sąlygų modifikacija gali būti 
vykdoma mastu, kurį dar reikia nustatyti. 
Tokiu atveju reikia vengti pavojaus 
aplinkai. 

 

 

Pakeitimas  67 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes;  

b) atsižvelgia į visas svarbias nacionalines 
ir regionines aplinkybes, taip pat į dujų 
naudojimą saugiam elektros tiekimui, 
centralizuotam namų šildymui 
saugomiems vartotojams, į pramon÷s 
subjektų veiklą, kuri yra itin jautri tiekimo 
svyravimams, į vartojimo modelius, 
sujungimą su vidaus rinka ir saugumo 
problemas; 

 

Pakeitimas  68 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija visapusiškai įvertina poveikį 
dujų tiekimo saugumui ES lygmeniu 
darančią riziką ir patvirtina bei paskelbia 
ataskaitą, kurią pateikia 
kompetentingoms institucijoms, Dujų 
koordinavimo grupei, ACER, ENTSO-G 
ir Europos Parlamentui.  

 

Pakeitimas  69 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 1 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Rizikos vertinime valstyb÷s nar÷s, 
remdamosi technine ir ekonomine 
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analize, gali nustatyti įpareigojimus 
užtikrinti tiekimą vartotojams, išskyrus 
apibr÷žtiesiems2 straipsnio 1 dalyje, jau 
prisijungusiems prie dujų paskirstymo 
sistemos ir teikiantiems svarbias viešąsias 
paslaugas, pvz., mokykloms ir ligonin÷ms. 
Šie įpareigojimai neturi paveikti jų 
paj÷gumo aprūpinti saugomus vartotojus 
kriz÷s atveju, kaip numatyta 7 straipsnyje. 
Šie papildomi įpareigojimai netur÷tų 
prieštarauti europinio ir regioninio 
solidarumo su tiekimo problemas 
patiriančiomis šalimis principams. 

 

Pakeitimas  70 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 1 c dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Remiantis 4 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta Komisijos rekomendacija arba 4 
straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, 
rizikos įvertinimas taip pat turi būti 
atliktas regioniniu lygmeniu. 

 

Pakeitimas  71 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Gamtinių dujų įmon÷s, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja ir teikia visą rizikos 
vertinimui parengti būtiną informaciją.  

2. Gamtinių dujų įmon÷s, namų ūkio 
vartotojų ir pramoninių dujų vartotojų 
interesams atstovaujančios atitinkamos 
organizacijos ir reguliavimo institucija, jei 
tai kita nei kompetentinga institucija, 
bendradarbiauja  su kompetentinga 
institucija ir teikia visą rizikos, įskaitant 
geopolitin÷s rizikos, vertinimui parengti 
būtiną informaciją.  

 

Pakeitimas  72 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Rizika vertinama kas dvejus metus iki 
rugs÷jo 30 d. 

3. Rizika, minima 1 ir 1a dalyse, 
vertinama kas dvejus metus iki rugs÷jo 
30 d. 

 

Pakeitimas  73 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas: 1. Nacionaliniai ir regioniniai 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planai: 

 

Pakeitimas  74 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 1 dalies 2 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jame nustatomas gamtinių dujų įmonių 
ir pramoninių vartotojų vaidmuo ir 
atsakomyb÷, taip pat jų ryšiai su 
kompetentinga institucija ir prireikus su 
reguliavimo institucija;  

(2) jame nustatomas visų atitinkamų 
rinkos dalyvių, atsižvelgiant į tai, kiek 
juos veikia dujų tiekimo sutrikimai, 
vaidmuo ir atsakomyb÷ ir nustatomi jų 
ryšiai su kompetentinga institucija ir 
prireikus su reguliavimo institucija 

 

Pakeitimas  75 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 1 dalies 3 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) jame nustatomas kompetentingos 
institucijos vaidmuo ir atsakomyb÷; 

(3) jame nustatomas kompetentingos 
institucijos ir kitų institucijų, kurioms 
užduotys pavestos pagal 2 straipsnio 
2 pastraipos 2 punktą, vaidmuo ir 
atsakomyb÷; 

 



 

 
 PE446.602/ 36 

 LT 

Pakeitimas  76 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 1 dalies 7 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) jame nurodomas III priede išvardytų ne 
rinka grindžiamų priemonių, kurias 
planuojama taikyti arba kurios bus 
įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo 
lygmens situacijai, ind÷lis; įvertinama 
būtinyb÷ taikyti ne rinka grindžiamas 
priemones siekiant įveikti krizę, 
įvertinamas jų poveikis ir apibr÷žiamos jų 
įgyvendinimo procedūros; 

(7) jame nurodomi III priede išvardytų ne 
rinkos principais grindžiamų priemonių, 
kurias planuojama taikyti arba kurios bus 
įgyvendinamos susidarius ekstremaliojo 
lygmens situacijai, ind÷lis ir santykiniai 
privalumai; įvertinama būtinyb÷ taikyti ne 
rinkos principais grindžiamas priemones 
siekiant įveikti krizę, įvertinamas jų 
poveikis ir apibr÷žiamos jų įgyvendinimo 
procedūros; Ne rinkos principais 
grindžiamos priemon÷s naudojamos tik 
tais atvejais, kai vien rinka grindžiamais 
mechanizmais nebeįmanoma toliau 
užtikrinti tiekimo saugomiems 
vartotojams; 

 

Pakeitimas  77 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 1 dalies 8 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) jame apibūdinamos kiekvienam kriz÷s 
lygmeniui skirtos bendradarbiavimo su 
kitomis valstyb÷mis nar÷mis priemon÷s; 

(8) jame apibūdinamos kiekvienam kriz÷s 
lygmeniui skirtos priemon÷s ir su 
bendradarbiavimu su kitomis valstyb÷mis 
nar÷mis susiję rinkos dalyvių vaidmenys; 

 

Pakeitimas  78 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 1 dalies 10 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) jame išvardijami iš anksto nustatyti 
veiksmai, kurių reikia imtis, kad būtų 
užtikrintas dujų tiekimas susidarius 
ekstremaliajai situacijai, taip pat 
nurodomos kompensavimo priemon÷s ir 
šalių, dalyvaujančių atliekant tokius 

(10) sudaryti sąrašą, kuriame pateikiami iš 
anksto nustatyti veiksmai, apibr÷žti 
glaudžiai bendradarbiaujant su rinkos 
dalyviais, kurių reikia imtis, kad būtų 
užtikrintas dujų tiekimas susidarius 
ekstremaliajai situacijai, atsižvelgiant į 
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veiksmus, komerciniai susitarimai. Tokie 
veiksmai gali būti susiję su valstybių narių 
ir (arba) gamtinių dujų įmonių 
tarpvalstybiniais susitarimais. 

kompensavimo priemones ir šalių, 
dalyvaujančių atliekant tokius veiksmus, 
komercinius susitarimus. Tokie veiksmai 
gali būti susiję su valstybių narių ir (arba) 
gamtinių dujų įmonių tarpvalstybiniais 
susitarimais. 

 

 

Pakeitimas  79 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija sudaro Europos Sąjungos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, 
nurodydama nacionalinių ir regioninių 
planų neatitikimus bei galimas 
koordinavimo priemones, kurių Komisiją 
imtųsi susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai. Ji taip pat 
apibr÷žia priemones, skirtas suaktyvinti 
tarpininkavimą su trečiosiomis šalimis. 

 

Pakeitimas  80 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 2 dalies 1 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) Išankstinio įsp÷jimo lygmuo 
(išankstinis įsp÷jimas): esama konkrečios, 
pagrįstos ir patikimos informacijos, kad 
gali įvykti įvykis, d÷l kurio pablog÷s 
tiekimo sąlygos (tokia informacija gali būti 
gauta taikant išankstinio įsp÷jimo 
mechanizmą). 

(1) Išankstinio įsp÷jimo lygmuo 
(išankstinis įsp÷jimas): esama konkrečios, 
pagrįstos ir patikimos informacijos, kad 
greitu laiku gali pablog÷ti tiekimo sąlygos 
(tokia informacija gali būti gauta taikant 
išankstinio įsp÷jimo mechanizmą). 
Tikimasi, kad problema rinkoje bus 
išspręsta be kompetentingos institucijos 
įsikišimo. 

 

Pakeitimas  81 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 2 dalies 2 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka 
tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis 
dujų poreikis, tačiau rinka dar yra paj÷gi 
išspręsti situaciją be kompetentingos 
institucijos įsikišimo.  

(2) Pavojaus lygmuo (pavojus): sutrinka 
tiekimas arba atsiranda išskirtinai didelis 
dujų poreikis, kurio mastas dar n÷ra toks, 
kad būtų galima paskelbti ekstremaliąją 
situaciją pagal 3 punktą. Tikimasi, kad 
rinka išspręs problemą be kompetentingos 
institucijos įsikišimo. 

 

Pakeitimas  82 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 2 dalies 3 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): atsiranda išskirtinai didelis dujų 
poreikis arba sutrinka tiekimas, vykdomas 
per didžiausią infrastruktūrą ar šaltinį 
arba iš jų, ir yra tik÷tinas pavojus, kad 
taikant tik rinka grindžiamas priemones 
saugomiems vartotojams nepavyks 
užtikrinti tiekimo standarto.  

(3) Ekstremalusis lygmuo (Ekstremalioji 
situacija): sutrinka tiekimas arba atsiranda 
išskirtinai didelis dujų poreikis ir kai vien 
rinka grindžiamomis priemon÷mis 
nebeįmanoma toliau užtikrinti tiekimo 
saugomiems vartotojams. Reikalaujama, 
kad kompetentinga institucija imtųsi 
veiksmų pagal ekstremaliųjų situacijų 
valdymo planą. Šiuo etapu vienu metu 
gali veikti ir rinka grindžiamos, ir ne 
rinka grindžiamos priemon÷s. 

 

Pakeitimas  83 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu 
garantuojama, kad tarpvalstybin÷ prieiga 
prie laikymo įrenginių būtų užtikrinama ir 
tuo atveju, kai susidaro ekstremalioji 
situacija. Ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plane nenumatoma priemonių, d÷l kurių 
būtų nederamai ribojamas dujų 
transportavimas į kitas valstybes.  

3. Kompetentingos institucijos 
nacionaliniame ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plane garantuoja, kad 
tarpvalstybin÷ prieiga prie laikymo 
įrenginių būtų užtikrinama ir tuo atveju, kai 
susidaro ekstremalioji situacija. Valstyb÷s 
nar÷s ir kompetentingos institucijos 
netaiko jokių priemonių, kuriomis būtų 
nederamai ribojamas dujų transportavimas 
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į kitas valstybes.  

 

Pakeitimas  84 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane 
taip pat nustatomos priemon÷s ir 
veiksmai, kurių reikia imtis susidarius 
ekstremaliajai situacijai, siekiant 
sumažinti dujų tiekimo sutrikimų poveikį 
saugomiems vartotojams tiekiamos 
elektros energijos, pagamintos iš dujų, 
tiekimui ir centralizuotam šildymui.  

 

Pakeitimas  85 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, d÷l kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstyb÷s nar÷s 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilin÷s saugos 
steb÷senos ir informacijos centrą. 

4. Paskelbusi apie bet kurio lygmens krizę, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisiją ir suteikia jai visą 
reikiamą informaciją, ypač apie tai kokių 
veiksmų ketinama imtis. Kompetentinga 
institucija imasi iš anksto nustatytų 
veiksmų, apibūdintų jos ekstremaliųjų 
situacijų valdymo plane. Susidarius 
ekstremaliajai situacijai, d÷l kurios gali 
tekti prašyti ES ir jos valstybių narių 
pagalbos, atitinkamos valstyb÷s nar÷s 
kompetentinga institucija nedelsdama 
informuoja Komisijos Civilin÷s saugos 
steb÷senos ir informacijos centrą. Komisija 
gali sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę. 

 

Pakeitimas  86 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 4 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Kai kompetentinga institucija 
informuoja Komisiją, kad valstyb÷je 
nar÷je paskelbtas išankstinio įsp÷jimo 
lygmuo arba kad d÷l aiškių geopolitinių 
priežasčių galbūt pastebimas dujų tiekimo 
sutrikimo pavojus, Sąjunga, kuriai 
anksčiausiuoju lygiu atstovauja Komisijos 
pirmininko pavaduotojas-Sąjungos 
vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams, 
kuriam pagal Lisabonos sutartį suteiktas 
ypatingas vaidmuo, imasi atitinkamų 
diplomatinių veiksmų.  

 

Pakeitimas  87 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Paskelbusi apie ekstremaliąją situaciją, 
kompetentinga institucija imasi iš anksto 
nustatytų veiksmų, apibūdintų jos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, ir 
nedelsdama informuoja apie tai Komisiją, 
visų pirma apie veiksmus, kurių ji ketina 
imtis pagal 9 straipsnio 1 dalį. Komisija 
gali sušaukti Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę.  

Išbraukta. 

 

Pakeitimas  88 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Komisija per vieną savaitę patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta pagrįstai 
ir ar d÷l to gamtinių dujų įmon÷ms ir 
vidaus rinkos veikimui nesudaroma 
pernelyg didel÷ našta. Visų pirma 
Komisija gali paprašyti kompetentingos 

6. Komisija per tris dienas patikrina, ar 
ekstremalioji situacija paskelbta laikantis 
2 dalyje nurodytų kriterijų ir ar d÷l to 
gamtinių dujų įmon÷ms ir vidaus rinkos 
veikimui nesudaroma pernelyg didel÷ 
našta. 
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institucijos pataisyti priemones, kuriomis 
gamtinių dujų įmon÷ms sudaroma 
pernelyg didel÷ našta, ir atšaukti 
paskelbtą ekstremaliąją situaciją, jei 
Komisija mano, kad ekstremaliosios 
situacijos paskelbimas n÷ra arba neb÷ra 
pagrįstas. 

 

Pakeitimas  89 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 6 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a. Jei valstyb÷s nar÷s, esančios 
ekstremalioje situacijoje, kompetentinga 
institucija išskirtinai nusprendžia imtis 
priemonių, kurios n÷ra nurodytos 
planuose, Komisija įvertina ar tai yra 
pagrįsta. Komisija šiuo klausimu gali 
kreiptis patarimo į Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę. 

 

Pakeitimas  90 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 6 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6b. Visų pirma Komisija gali paprašyti 
kompetentingos institucijos pataisyti 
priemones, kuriomis gamtinių dujų 
įmon÷ms sudaroma pernelyg didel÷ našta, 
ir atšaukti paskelbtą ekstremaliąją 
situaciją, jei Komisija mano, kad 
ekstremaliosios situacijos paskelbimas 
n÷ra arba neb÷ra pagrįstas. 

 

Pakeitimas  91 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 6 c dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6c. Ekstremaliosios situacijos atveju 
taikant ne rinka grindžiamas priemones, 
įskaitant ir priemones, taikomas 
regioniniu ar Sąjungos lygmenimis, tų 
priemonių veikiamoms gamtinių dujų 
įmon÷ms užtikrinamas sąžiningas ir 
teisingas kompensavimas.  

 

Pakeitimas  92 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 straipsnio 6 d dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6d. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą 
būtina atnaujinti kas dvejus metus, 
remiantis 8 straipsnyje pamin÷to rizikos 
vertinimo rezultatais. 

 

Pakeitimas  93 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija gali paskelbti apie Bendrijos 
masto ekstremaliąją situaciją vienos 
kompetentingos institucijos prašymu arba 
kai Bendrija netenka daugiau kaip 10 % 
iš trečiųjų šalių per dieną importuojamų 
dujų kiekio, kurį apskaičiuoja ENTSO-G. 
Ji paskelbia apie Bendrijos masto 
ekstremaliąją situaciją, jei, pagal 9 
straipsnio 6 dalį atlikus patikrinimą, 
daugiau kaip viena kompetentinga 
institucija paskelbia apie ekstremaliąją 
situaciją. Komisija gali paskelbti apie 
Bendrijos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apimančiuose kelių valstybių 
narių teritoriją. 

1. Komisija vienos autoritetingos 
institucijos prašymu gali paskelbti 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją. 
Komisija gali paskelbti apie Sąjungos 
masto ekstremaliąją situaciją daugiau kaip 
vienos kompetentingos institucijos 
prašymu pagal 9 straipsnio 6 dalį atliktą 
patikrinimą arba kai Bendrija netenka 
daugiau kaip 20 % iš trečiųjų šalių per 
dieną importuojamų dujų kiekio, kurį 
apskaičiuoja ENTSO-G. Ji paskelbia apie 
Sąjungos masto ekstremaliąją situaciją 
ypač paveiktuose geografiniuose 
regionuose, apibr÷žtuose pagal IIIa priedą 
ar 4 straipsnio 3 dalį ir 4 straipsnio 4 dalį, 
apimančiuose kelių valstybių narių 
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teritoriją, kurioje viena atitinkamo regiono 
kompetentinga institucija paskelb÷ 
ekstremaliąją situaciją arba kur paveiktas 
geografinis regionas netenka daugiau 
kaip 10 % iš trečiųjų šalių per dieną 
importuojamų dujų kiekio, kurį 
apskaičiuoja ENTSO-G. 

 

Pakeitimas  94 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Susidarius Bendrijos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstyb÷s nar÷s bei 
regioninio lygmens ir Bendrijos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus. Komisija gali sušaukti 
krizių valdymo grupę, kurią sudaro 
sektoriaus ir valstybių narių, kuriose 
susidar÷ ekstremalioji situacija, atstovai.  

3. Susidarius Sąjungos masto 
ekstremaliajai situacijai, Komisija 
koordinuoja kompetentingų institucijų 
veiksmus. Visų pirma Komisija užtikrina 
keitimąsi informacija, valstyb÷s nar÷s bei 
regioninio lygmens ir Sąjungos lygmens 
veiksmų nuoseklumą ir veiksmingumą, taip 
pat koordinuoja su trečiosiomis šalimis 
susijusius veiksmus šią užduotį 
patik÷dama Komisijos pirmininko 
pavaduotojui-vyriausiajam įgaliotiniui ir 
už energetiką atsakingam Komisijos 
nariui. Komisija sušaukia krizių valdymo 
grupę, kurią sudaro sektoriaus ir valstybių 
narių, kuriose susidar÷ ekstremalioji 
situacija, atstovai. Komisija užtikrina, kad 
Dujų tiekimo koordinavimo grup÷ būtų 
reguliariai informuojama apie krizių 
valdymo grup÷s nuveiktą darbą. 

 

Pakeitimas  95 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Bendrijos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstyb÷s nar÷s 

4. Jei Komisija mano, kad, susidarius 
Sąjungos masto ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingos institucijos arba gamtinių 
dujų įmonių vykdoma veikla yra netinkama 
ekstremaliajai situacijai spręsti arba kad ji 
kelia didelį pavojų kitos valstyb÷s nar÷s 
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pad÷čiai, Komisija pareikalauja, kad 
kompetentinga institucija arba gamtinių 
dujų įmon÷ pakeistų savo veiklą. 

pad÷čiai, Komisija pareikalauja, kad 
kompetentinga institucija pakeistų savo 
veiklą, nurodydama kompetentingai 
institucijai ar gamtinių dujų įmonei 
priežastis kod÷l tai būtina padaryti.  

Per tris dienas nuo pranešimo apie 
Komisijos prašymą atitinkama 
kompetentinga institucija pakeičia savo 
veiklą ir praneša apie tai Komisijai arba 
paaiškina Komisijai, kod÷l nesutinka su 
jos prašymu. Tokiu atveju Komisija gali 
pakeisti arba atšaukti savo prašymą. 

Per tris dienas nuo šio pranešimo 
atitinkama kompetentinga institucija 
pakeičia savo veiklą ir praneša apie tai 
Komisijai arba Komisijai nusiunčia 
tinkamai pagrįstą atsakymą, kod÷l ši 
veikla yra pagrįsta. Tokiu atveju Komisija 
gali pakeisti arba atšaukti savo prašymą. 

Jeigu per tris dienas Komisija nusprendžia 
nekeisti arba neatšaukti prašymo, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
patenkina Komisijos prašymą.  

Jeigu per tris dienas Komisija nusprendžia 
nekeisti arba neatšaukti prašymo, ji 
kompetentingai institucijai praneša, kod÷l 
ji mano, kad pagrindimas yra 
nepriimtinas. Tokiomis aplinkyb÷mis 
kompetentinga institucija nedelsdama 
patenkina Komisijos prašymą. Komisijos 
prašyme nurodomos rekomenduojamos 
priemon÷s, kurias turi taikyti 
kompetentinga institucija, siekiant 
atstatyti dujų vidaus rinkos veikimą. 

 Komisija apie procesą eigą informuoja 
Dujų tiekimo koordinavimo grupę.  

 

Pakeitimas  96 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Kompetentinga institucija arba gamtinių 
dujų įmon÷s jokiais atvejais netaiko 
priemonių, d÷l kurių būtų ribojamas dujų 
transportavimas vidaus rinkoje. 

5. Valstyb÷s nar÷s, kompetentingos 
institucijos arba gamtinių dujų įmon÷s 
jokiais atvejais netaiko priemonių, d÷l 
kurių būtų ribojamas dujų transportavimas 
vidaus rinkoje. 

 

Pakeitimas  97 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 7 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija sudaro nuolatinį atsarginį 7. Komisija, pasikonsultavusi su Dujų 
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steb÷senos grup÷s narių sąrašą, į kurį 
įtraukiami sektoriaus ekspertai ir 
Komisijos atstovai. Steb÷senos grup÷ gali 
būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiek÷jomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Bendrijoje ir už 
jos ribų.  

tiekimo koordinavimo grupe, sudaro 
nuolatinį atsarginį steb÷senos grup÷s narių 
sąrašą, į kurį įtraukiami sektoriaus 
ekspertai ir Komisijos atstovai. Steb÷senos 
grup÷ gali būti sušaukta, kai tai būtina; 
bendradarbiaudama su šalimis tiek÷jomis ir 
tranzito šalimis ji stebi ir teikia atskaitas 
apie dujų transportavimą Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų. 

 

Pakeitimas  98 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
11 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Dujų tiekimo koordinavimo grup÷ 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, ACER, ENTSO-
G, šiam sektoriui atstovaujančių įstaigų ir 
atitinkamų vartotojų atstovai. Komisija 
priima sprendimą d÷l grup÷s sud÷ties, 
užtikrindama jos reprezentatyvumą, ir 
pirmininkauja grupei. Grup÷ nustato savo 
darbo tvarkos taisykles. 

1. Dujų tiekimo koordinavimo grup÷ 
įsteigiama siekiant palengvinti tiekimo 
saugumo užtikrinimo priemonių 
koordinavimą. Šią grupę sudaro 
kompetentingų institucijų, nacionalinių 
reguliavimo institucijų, jei jos n÷ra 
kompetentingos institucijos, ACER, 
ENTSO-G, šiam sektoriui atstovaujančių 
įstaigų ir atitinkamų vartotojų atstovai. 
Komisija priima sprendimą d÷l grup÷s 
sud÷ties, užtikrindama jos 
reprezentatyvumą, ir pirmininkauja grupei. 
Grup÷ nustato savo darbo tvarkos taisykles. 

 

Pakeitimas  99 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
11 straipsnio 2 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Dujų tiekimo koordinavimo grup÷ 
padeda Komisijai spręsti visų pirma šiuos 
klausimus:  

2. Laikantis šio reglamento nuostatų, 
Dujų tiekimo koordinavimo grup÷ 
glaudžiai bendradarbiauja su Komisija 
sprendžiant visų pirma šiuos klausimus: 

 

Pakeitimas  100 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
11 straipsnio 2 dalies g punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) planų įgyvendinimas; g) prevencinių veiksmų ir ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planų įgyvendinimas ir 
peržiūra; 

 

Pakeitimas  101 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
11 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija reguliariai šaukia Dujų tiekimo 
koordinavimo grup÷s pos÷džius. 

3. Komisija reguliariai šaukia Dujų tiekimo 
koordinavimo grup÷s pos÷džius ir 
pasidalina kompetentingų institucijų 
gauta informacija, tuo pat metu 
užtikrindama konfidencialios komercin÷s 
informacijos slaptumą.  

 3a. Dujų tiekimo koordinavimo grup÷ 
prisideda prie regionų apibr÷žimo 
vadovaujantis 4 straipsnio 3 ir 4 dalimis. 

 Siekiant regioninio lygmens solidarumo, 
Dujų tiekimo koordinavimo grup÷ sukuria 
specialias pogrupius, kurie sprendžia 
regioninio lygmens tiekimo saugumo 
klausimus. 

 

Pakeitimas  102 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Susidarius ekstremaliajai situacijai, 
kompetentingai institucijai kasdien 
teikiama visų pirma ši informacija: 

1. Nuo ...*, susidarius ekstremaliajai 
situacijai, kompetentingai institucijai 
kasdien teikiama visų pirma ši informacija: 

 __________ 

 1
 OL: įrašykite datą: po 6 m÷nesių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos. 

 



 

 
 PE446.602/ 47 

 LT 

Pakeitimas  103 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnio 1 dalies b punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose 
gamybos įrenginio ir tinklo, saugyklos ir 
SGD jungimo taškuose (mln. m3 per 
dieną); 

b) valandinis dujų srautas visuose 
tarpvalstybiniuose dujų įleidimo ir 
išleidimo taškuose, taip pat visuose 
perdavimo tinklo ir gamybos įrenginio, 
laikymo įrenginio ar SGD terminalo 
jungimo taškuose (mln. m3 per valandą); 

 

Pakeitimas  104 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnio 1 dalies c punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį 
įmanoma užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams. 

c) laikotarpis (dienų skaičius), per kurį 
tur÷tų būti galima užtikrinti dujų tiekimą 
saugomiems vartotojams. 

 

Pakeitimas  105 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios 
situacijos ir taikytų priemonių 
veiksmingumo vertinimą, įskaitant 
ekstremaliosios situacijos ekonominio 
poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo 
poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui 
vertinimą, poveikio elektros energijos 
sektoriui vertinimą ir Bendrijos ir jos 
valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos 
pagalbos vertinimą.  

5. Ekstremaliajai situacijai pasibaigus, 
kompetentinga institucija nedelsdama 
pateikia Komisijai išsamų ekstremaliosios 
situacijos ir taikytų priemonių 
veiksmingumo vertinimą, įskaitant 
ekstremaliosios situacijos ekonominio 
poveikio vertinimą, kuro rūšies pakeitimo 
poveikio išmetamųjų teršalų kiekiui 
vertinimą, poveikio elektros energijos 
sektoriui vertinimą ir Bendrijos ir jos 
valstybių narių suteiktos ir (arba) gautos 
pagalbos vertinimą. 

 Komisija išnagrin÷ja kompetentingų 
institucijų vertinimus ir informuoja 
valstybes nares, Europos Parlamentą ir 
Dujų tiekimo koordinavimo grupę 
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pateikdami apibendrintus rezultatus. 

 

Pakeitimas  106 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnio 6 dalies b punkto įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) Gamtinių dujų įmon÷s apie sutartis, 
sudarytas su trečiųjų šalių tiek÷jais, 
praneša Komisijai šią informaciją: 

b) Kompetentingos institucijos apie 
sutartis, kurias atitinkamų jų valstybių 
narių gamtinių dujų įmon÷s sudaro su 
trečiųjų šalių tiek÷jais, praneša Komisijai 
šią apibendrintą ir pakankamą 
informaciją, kad Komisija gal÷tų veikti: 

 

Pakeitimas  107 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
12 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Kad kompetentinga institucija gal÷tų 
vykdyti savo įsipareigojus, nustatytus šioje 
dalyje, gamtinių dujų įmon÷s teikia 
pirmoje dalyje nurodytus duomenis, kad 
kompetentinga institucija gal÷tų juos 
apibendrinti. 

 Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina slaptos komercin÷s informacijos 
konfidencialumą. 

Pakeitimas  108 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
13 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Be steb÷senos ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 
straipsnyje, kompetentinga institucija 
skelbia ir Komisijai kasmet iki liepos 31 d. 
perduoda ataskaitą, kurioje pateikiami šie 
duomenys:  

1. Be steb÷senos ir ataskaitų teikimo 
įpareigojimų, nustatytų Dujų direktyvos 5 
straipsnyje, kompetentinga institucija 
Komisijai kasmet iki liepos 31 d. perduoda 
ataskaitą, kurioje pateikiami šie duomenys:  

a) informacija apie N-1 rodiklio a) informacija apie N-1 rodiklio 
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skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti 
būtini duomenys, pažanga, susijusi su 
investicijomis į N-1 standarto 
įgyvendinimą, sunkumai, kuriuos šalis 
patyr÷ įgyvendindama naujas 
alternatyvias priemones;  

skaičiavimą ir tokiam skaičiavimui atlikti 
būtini duomenys;  

b) dujų importo sutartyse nurodytos 
metin÷s sumos, trukm÷ ir šalis tiek÷ja; 

b) apibendrintai dujų importo sutartyse 
nurodytos metin÷s sumos, trukm÷ ir šalis 
tiek÷ja; 

c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir 
išleidimo taško didžiausias sujungimo 
paj÷gumas; 

c) kiekvieno dujų sistemos įleidimo ir 
išleidimo taško didžiausias sujungimo 
paj÷gumas; 

d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių 
susitarimų, sudarytų su trečiosiomis 
šalimis, aspektai.  

d) pagrindiniai susijusių tarpvyriausybinių 
susitarimų, sudarytų su trečiosiomis 
šalimis, aspektai.  

Pagrindimas 

Konfidencialios informacijos perdavimas gali labai pakenkti įmonių komerciniams interesams 

ir sutarčių įgyvendinimui, lemti rinkos iškraipymus ir netgi gali būti žalingas tiekimo saugumui 

(ypač atsižvelgiant į būtinybę išsaugoti ES dujų tiek÷jų svertus derybose su išor÷s gamintojais). 
 

Pakeitimas  109 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
13 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
užtikrina slaptos komercin÷s informacijos 
konfidencialumą.  

2. Kompetentingos institucijos ir Komisija 
visada užtikrina taikant šį reglamentą 
joms pateiktos slaptos komercin÷s 
informacijos konfidencialumą. 

Pakeitimas  110 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Komisija parengia nuolatin÷s dujų 
tiekimo saugumo steb÷senos ir ataskaitų 
teikimo sistemą, įskaitant šias priemones: 

 a) metinių ataskaitų, kuriose nurodoma, 
ar trečiųjų šalių įmon÷s, ypač 
pagrindiniai tiek÷jai, ir visos joms 
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pavaldžios įmon÷s, laikosi energetikos 
sektoriaus vidaus rinkos taisyklių, ypač 
d÷l skaidrumo ir atitikties ES 
konkurencijos teisei, rengimą; 

 b) trečiųjų šalių vertikaliai integruotų 
energetikos bendrovių poveikio vidaus 
rinkai ir būdų, kaip įgyvendinti 
abipusiškumo principą, vertinimą; 

 c) atitinkamų priemonių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią 
nekontroliuojamoms užsienio valstybių 
valdomų įmonių investicijoms į ES 
energetikos sektorių, visų pirma, į dujų ir 
elektros energijos perdavimo tinklus, 
taikymą; 

 d) valstybių narių ir trečiųjų šalių 
sudaromų sutarčių d÷l gamtinių dujų 
kontrolę siekiant nustatyti, ar jos atitinka 
ES vidaus rinkos nuostatas. Komisija 
užtikrina, kad būtų panaikinta kiekviena 
sąlyga, kurios poveikis toks pat kaip 
paskirties sąlygos, jeigu ji prieštarauja ES 
teisei. 

 

Pakeitimas  111 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Steb÷sena Europos Komisijos vykdoma steb÷sena 

 Komisija įgyvendina nuolatin÷s dujų 
tiekimo saugumo steb÷senos ir ataskaitų 
teikimo priemones, įskaitant valstybių 
narių ir trečiųjų šalių sudaromų dujų 
tiekimo sutarčių kontrolę, siekdama 
užtikrinti, kad jos atitiktų ES vidaus 
rinkos, tiekimo saugumo ir konkurencijos 
teis÷s nuostatas. 

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas d÷l 
galimų priemonių dujų tiekimo Bendrijai 
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Pririekus į 

Iki […] Komisija, įvertinusi perduotus 
planus ir pasikonsultavusi su Dujų tiekimo 
koordinavimo grupe, padaro išvadas d÷l 
galimų priemonių dujų tiekimo Sąjungai 
saugumui padidinti ir pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio reglamento 
įgyvendinimo ataskaitą. Siekdama 
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ataskaitą įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą. 

valstyb÷ms nar÷ms, kurioms trūksta 
infrastruktūros, sudaryti sąlygas pasiekti 
N-1 standartą, Komisija stebi pasiekimus 
rinkos jungčių srityje ir, pasikonsultavusi 
su Dujų tiekimo koordinavimo grupe, 
siūlo galimas rinkos tobulinimo 
priemones. Pririekus į ataskaitą 
įtraukiamos rekomendacijos, kaip 
patobulinti šį reglamentą. 

 

Pakeitimas  112 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 14a straipsnis 

 Dujotiekio projektas „Nabucco“  

 Kalbant apie dujotiekio projektą 
„Nabucco“, ES institucijos teikia šiam 
projektui išskirtinę pirmenybę politin÷s 
svarbos ir finansavimo atžvilgiu.  

Pagrindimas 

Yra svarbu, kad su dujų tiekimo saugumu susijusiu reglamentu būtų užtikrinama dujų tiek÷jų 

įvairov÷. Turint tai mintyje, „Nabucco“ dujotiekis gal÷tų būti dabartinių esamų Europos 

Sąjungos dujų šaltinių alternatyva. 

 

Pakeitimas  113 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
I priedas 
 

Komisijos siūlomas tekstas 

I PRIEDAS: N-1 RODIKLIO APSKAIČIAVIMAS 
 

1. N-1 rodiklio apskaičiavimas 
 
N-1 rodiklis apibūdina dujų infrastruktūros paj÷gumą tiekti dujas didžiausiam dujų poreikiui 
apskaičiuoto rodiklio teritorijoje patenkinti, kai sutrinka didžiausios infrastruktūros veikimas. 
 
Apskaičiuoto rodiklio teritorija – tai geografin÷ vietov÷, kurios apskaičiuotas N-1 rodiklis. 
 
Sutrikus didžiausios infrastruktūros veikimui, visų likusių turimų dujų tiekimo infrastruktūros 
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objektų techniniai paj÷gumai tur÷tų atitikti bent visą apskaičiuoto rodiklio teritorijai 
reikalingą dujų kiekį šešiasdešimties dienų išskirtinai didelio dujų poreikio laikotarpiu 
šalčiausiu metu, kuris, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.  
 
Toliau nurodytu būdu apskaičiuotas N-1 rodiklis tur÷tų būti lygus bent 100 %. 
 
                                     .IPm+Pm+Sm+LNGm – Im -Tout 

N-1[%] = --------------------------------------------- * 100, N-1 ≥ 100% 

                                                                            ….Dmax 
 
Terminų, vartojamų apskaičiuojant N-1 rodiklį, apibr÷žtys: 
 
Su tiekimu susijusios apibr÷žtys 
 
IPm – didžiausias techninis importo vamzdynų paj÷gumas (mln. m3 per dieną), t. y. dujų 
vamzdynų, kuriais dujos tiekiamos apskaičiuoto rodiklio teritorijai, didžiausių techninių 
paj÷gumų suma. 
 
Pm – didžiausias gamybos paj÷gumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų apskaičiuoto rodiklio 
teritorijoje veikiančių dujų gamybos įrenginių didžiausių galimų gamybos apimčių suma, 
kurią apskaičiuojant atsižvelgiama į svarbius veiksnius, pavyzdžiui, dujų telkinio 
atsikūrimą. 
 
Sm – išleidimo paj÷gumas per krizę (mln. m3 per dieną), t. y. didžiausia dujų išleidimo iš 
visų apskaičiuoto rodiklio teritorijos saugyklų apimtis, kurią įmanoma užtikrinti kiekvieną 
dujų tiekimo sutrikimo šešiasdešimties dienų laikotarpio dieną. Ši apimtis gal÷tų būti 
nustatyta sud÷jus apskaičiuoto rodiklio teritorijoje veikiančių visų rūšių saugyklų, 
naudojamų šešiasdešimties dienų laikotarpiu, dujų išleidimo apimtis. 
 
LNGm – didžiausias SGD įrenginių paj÷gumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų SGD 
terminalų suminis didžiausias galimas paj÷gumas skystinti gamtines dujas arba importuoti, 
priimti SGD, teikti papildomas paslaugas, laikinai laikyti ir pakartotinai dujinti SGD; jis 
apskaičiuojamas atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip esamus didžiausius SGD 
tanklaivių ir laikymo paj÷gumus, techninį paj÷gumą perduoti dujas sistemai ir galimybę 60 
dienų tiekti dujas apskaičiuoto rodiklio teritorijai. 
 
Im – didžiausios dujų infrastruktūros, kurią naudojant apskaičiuoto rodiklio teritorijai 
tiekiamas didžiausias dujų kiekis, paj÷gumas (mln. m3 per dieną). 
 
Jeigu apskaičiuoto rodiklio teritorijoje dujos gali būti perduodamos iš daugiau nei vieno 
vamzdyno ar dujų įleidimo taško ir tokį perdavimo paj÷gumą turi ne didžiausia 
infrastruktūra (Ipm ≠ Im), likęs apskaičiuoto rodiklio teritorijos perdavimo paj÷gumas taip 
pat turi būti atimtas iš skaitiklio. 
 
Tout – išleidžiamų dujų perdavimo paj÷gumas (mln. m3 per dieną), t. y. likusių techninių 
paj÷gumų perduoti dujas per apskaičiuoto rodiklio teritoriją, sutrikus didžiausios 
infrastruktūros veikimui, suma. 
 
Poreikio apskaičiavimas 
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Dmax – paj÷gumas tiekti apskaičiuoto rodiklio teritorijai per dieną reikalingą dujų kiekį, 
susijusį su šalčiausia išskirtinai didelio dujų poreikio diena, kuri, statistiniais 
skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų. 

Pakeitimas 

I PRIEDAS. N-1 FORMULöS NUSTATYMAS 

 
1. N-1 formul÷s apibr÷žtis  
 
N-1 formul÷ apibūdina dujų infrastruktūros techninį paj÷gumą patenkinti bendrą dujų poreikį 
nustatytos formul÷s taikymo teritorijoje, kai sutrinka vienos didžiausios dujų infrastruktūros 
veikimas išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko 
kartą per dvidešimt metų. 
 
Dujų infrastruktūra apima gamtinių dujų perdavimo tinklą, gamybą ir SGD bei laikymo 
įrenginius nustatytos formul÷s taikymo teritorijoje.   
 
Sutrikus vienos didžiausios dujų infrastruktūros veikimui, visų likusių turimų dujų tiekimo 
infrastruktūros objektų techniniai paj÷gumai tur÷tų atitikti bent viso nustatytos formul÷s 
reikšm÷s teritorijai kasdien reikalingo dujų kiekio sumą išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, 
kuri, statistiniais skaičiavimais, pasitaiko kas dvidešimt metų.  
 
Toliau nurodytu būdu apskaičiuota N1 formul÷s reikšm÷ tur÷tų būti lygi bent 100 %. 
 
 
2. N-1 formul÷s nustatymo metodas 

 

[ ] %1001,100%1 ≥−×
−+++

=− N
D

ILNGSPEP
N

max

mmmmm  

 
 
3. N-1 formul÷s parametrų apibr÷žtys:  
 
Nustatytos formul÷s taikymo teritorija – tai geografin÷ vietov÷, kuriai taikoma nustatyta N-
1 formul÷. Nustatytos formul÷s reikšm÷s teritorija gali būti nacionalinio arba regioninio 
lygmens.  
 
 
Poreikio valdymo priemonių apibr÷žtys 
 
Dmax – visas nustatytos formul÷s taikymo teritorijai kasdien reikalingas dujų kiekis (mln. 
m3 per dieną) išskirtinai didelio dujų poreikio dieną, kuri, statistiniais skaičiavimais, 
pasitaiko kartą per dvidešimt metų.  
 
 
Tiekimo valdymo priemonių apibr÷žtys 
  
Epm – dujų įleidimo taškų techniniai paj÷gumai (mln. m3 per dieną), t. y. visų dujų 
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įleidimo taškų, galinčių tiekti dujas nustatytos formul÷s taikymo teritorijai, techninių 
paj÷gumų, įskaitant transportavimo priešinga kryptimi paj÷gumus, suma;  
 
Pm – didžiausias gamybos paj÷gumas (mln. m3 p er dieną), t. y. visų nustatytos formul÷s 
taikymo teritorijoje veikiančių dujų gamybos įrenginių dujų įleidimo taškuose didžiausių 
gamybos paj÷gumų per dieną suma; 
 
Sm – išleidimo paj÷gumas per krizę (mln. m3 per dieną), t. y. visų nustatytos formul÷s 
taikymo teritorijoje veikiančių saugyklų didžiausių dujų išleidimo paj÷gumų per dieną 
suma, atsižvelgiant į saugyklų fizines savybes; 
 
LNGm – didžiausias SGD įrenginių paj÷gumas (mln. m3 per dieną), t. y. visų nustatytos 
formul÷s taikymo teritorijoje veikiančių SGD įrenginių didžiausių techninių dujų 
perdavimo paj÷gumų per dieną suma, atsižvelgiant į tokius svarbius veiksnius kaip SGD 
pri÷mimas, papildomų paslaugų teikimas, laikinas laikymas ir pakartotinas SGD 
dujinimas, taip pat techninis paj÷gumas perduoti dujas sistemai; 
 
Im – didžiausios dujų infrastruktūros, turinčios didžiausią paj÷gumą tiekti dujas nustatytos 
formul÷s taikymo teritorijoje, techninis paj÷gumas (mln. m3 per dieną). 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
II priedo įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Rengdama prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus 
kompetentinga institucija atsižvelgia į šį 
orientacinį nebaigtinį priemonių sąrašą: 

Rengdama prevencinių veiksmų ir 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planus 
kompetentinga institucija atsižvelgia į 
šiame priede pateikiamą orientacinį 
nebaigtinį priemonių sąrašą. 
Kompetentinga institucija rengdama 
preventyvinius ir ekstremalios pad÷ties 
planus poveikį aplinkai ir kaip galima 
didesnę pirmenybę teikia toms 
priemon÷ms, kurios sukelia mažiausią 
poveikį aplinkai. 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
II priedo skyriaus „Tiekimo valdymo priemon÷s“ 2 a įtrauka (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – Paprastesn÷ dujų gaunamų iš 
atsinaujinančios energijos šaltinių 
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įjungimo į dujų tinklų infrastruktūrą 
tvarka  
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
II priedo skyriaus „Tiekimo valdymo priemon÷s“ 10 a įtrauka (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 – Požemin÷ dujų saugykla (komercin÷ ir 
strategin÷) 

Pagrindimas 

Dabartiniame reglamento projekte nagrin÷jami du skirtingi dujų tiekimo saugumo aspektai: 

Infrastruktūros standartas (N-1) ir tiekimo standartas. Infrastruktūrų, tiekimo ir poreikio 

valdymo priemon÷s yra tinkamos tiekimo saugumo užtikrinimo priemon÷s. 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
III a priedas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 IIIa PRIEDAS 

 REGIONINIS BENDRADARBIAVIMAS 

 Vadovaujantis SESV 194 straipsniu ir 
kaip minima direktyvos 2009/73/EB 6 
straipsnyje bei reglamento (EB) Nr. 
715/2009 12 straipsnyje, regioninis 
bendradarbiavimas yra pagrindin÷ 
solidarumo principo išraiška bei 
pagrindin÷ šio reglamento id÷ja. 
Regioninis bendradarbiavimas yra 
būtinas atliekant rizikos vertinimą (8 
straipsnis), rengiant ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planus (4, 5 ir 9 
straipsniai) ir tvirtinant infrastruktūros 
bei tiekimo standartus (6 ir 7 straipsniai) 
bei tvirtinant nuostatas d÷l Bendrijos 
reagavimo į ekstremaliąsias situacijas 
priemonių (10 straipsnis). 

 Pagal šį reglamentą regioninis 
bendradarbiavimas yra paremtas 
egzistuojančiu regioniniu 
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bendradarbiavimu įtraukiant gamtinių 
dujų įmones, valstybes nares ir 
nacionalines reguliavimo institucijas, 
šalia kitų tikslų siekiant stiprinti tiekimo 
saugumą ir energijos vidaus rinkos 
integraciją, o taip pat trijų regioninių 
dujų rinkos pagal regioninę dujų 
iniciatyvą, penkiašalio forumo dujų 
platformos, aukšto lygio grup÷s d÷l 
Baltijos šalių energijos rinkos ir 
tarpusavio sujungimo plano bei 
energetikos bendrijos tiekimo saugumo 
koordinavimo grup÷s integraciją. Tačiau 
tik÷tina, kad konkretūs tiekimo saugumo 
reikalavimai paskatins naujus pagrindus 
bendradarbiavimui, o egzistuojančios 
bendradarbiavimo sritys tur÷s būti 
pakoreguotos siekiant užtikrinti kaip 
galima didesnį veiksmingumą. 

 Atsižvelgiant į vis intensyvesnius 
tarpusavio sujungimus ir rinkų tarpusavio 
priklausomybę bei dujų vidaus rinkos 
sukūrimą, ypač v÷liau išvardintų šalių 
bendradarbiavimas šalia kitų tikslų gal÷tų 
sustiprinti jų individualų bei bendrą dujų 
tiekimo saugumą. Šios šalys tai:   

 – Lenkija ir trys Baltijos regiono 
valstyb÷s, 

 – Iberijos pusiasalio valstyb÷s (Ispanija, 
Portugalija ir Prancūzija), 

 Airija ir Jungtin÷ Karalyst÷ 

 – Bulgarija, Graikija ir Rumunija, 

 Danija ir Švedija 

 – Slov÷nija, Italija, Austrija, Vengrija ir 
Rumunija, 

 – Lenkija ir Vokietija, 

 – Prancūzija, Vokietija, Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas, kurios jau 
bendradarbiauja penkiašalio forumo 
pagrindu, 

 – kitos šalys. 

 Regioninis bendradarbiavimas tarp šių 
šalių bus prapl÷stas siekiant stiprinti 
bendradarbiavimą su kaimynin÷mis 
šalimis, o ypač energijos salų atveju 
siekiant sustiprinti tarpusavio jungtis.   
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Valstyb÷s nar÷s taip pat gali būti įvairių 
bendradarbiavimo grupių dalyv÷mis. 

 Įvairios 3 straipsnyje minimos 
suinteresuotosios pus÷s bendradarbiauja 
regioniniu lygmeniu atitinkamose veiklos 
bei kompetencijos srityse.  Šiame 
reglamente regioninis bendradarbiavimas  
yra pradedamas ir oficialiai įsteigiamas 
kompetentingų institucijų valstyb÷se 
nar÷se, pasitarus su Komisija, kuri 
informuoja Dujų tiekimo koordinavimo 
grupę. Šio regioninio bendradarbiavimo 
veiklos rezultatai, kaip pvz. bendras 
prevencinių veiksmų planas ir(arba) 
bendras ekstremalių situacijų valdymo 
planas turi būti oficialiai patvirtinti ir 
paskelbti bei nuolat stebimi atitinkamų 
kompetentingų institucijų. Su Komisija 
tariamasi, o ji informuoja Dujų tiekimo 
koordinavimo grupę. 

 


